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د. ح�سن اإبراهيم عبد العال:

من مواليد م�سر، حا�سل على دكتوراه الفل�سفة يف الرتبية من جامعة طنطا، 

يعمل اأ�ستاًذا ورئي�ًسا لق�سم اأ�سول الرتبية بجامعة طنطا. 

له موؤلفات عديدة، منها: »الرتبية الإ�سالمية يف القرن الرابع الهجري«، و» فن 

التعليم عند بدر الدين بن جماعة«، و»الرتبية الإ�سالمية.. و�سرورات الوجود«، 

و»مقدمة يف فل�سفة الرتبية الإ�سالمية«، و»الرتبية و�سناعة الإبداع« وغريها...

نهــــر متــعــــــدد... متــجــــــــدد

م�سروع فكري وثقايف واأدبي يهدف اإىل الإ�سهام النوعي يف اإثراء املحيط الفكري والأدبي والثقايف 

باإ�سدارات دورية وبرامج تدريبية وفق روؤية و�سطية تدرك الواقع وت�ست�سرف امل�ستقبل.

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

قطاع ال�سوؤون الثقافية

اإدارة الثقافة الإ�سالمية

�ص.ب: 13 ال�سفاة - رمز بريدي: 13001 دولة الكويت

الهاتف: 22487310 )965+(  - فاك�ص: 22445465 )965+(

نقــــال:  99255322 )965+( 

rawafed@islam.gov.kw :الربيد الإلكرتوين

 www.islam.gov.kw/rawafed   :»موقع »روافد
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مت طبع هذا الكتاب يف هذه ال�سل�سلة للمرة الأوىل،

ول يجوز اإعادة طبعه اأو طبع اأجزاء منه باأية و�سيلة اإلكرتونية اأو غري

ذلك اإل بعد احل�سول على موافقة خطية من النا�سر

الطبعة الأوىل - دولة الكويت

اأبريل 2014 م / جمادى الأوىل 1435هــ

الآراء املن�سورة يف هذه ال�سل�سلة ل تعرب بال�سرورة عن راأي الوزارة

كافة احلقوق حمفوظـة للنا�سر

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

 www.islam.gov.kw  :املوقع الإلكرتوين

رقم الإيداع مبركز املعلومات:  159 / 2013

مت احلفظ والت�سجيل مبكتبة الكويت الوطنية

رقم الإيداع:  2013 / 486

ردمك:   978-99966-54-19-0
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ت�صدير

اآله  وعلى  املر�سلني  �سيد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

و�سحبه اأجمعني.

للحياة،  يته  وروؤ و�سلوكاته  وقيمه  معتقداته  يف  ن�سان،  الإ يتقوم  ل 

خالل الرتبية التي يتلقاها منذ ن�ساأته داخل �سياق اأ�سري وتعليمي  من  اإل 

وجمتمعي، وبدون تلك الرتبية، لن يتحقق وجود اإيجابي متوازن لالإن�سان.

فل�سفة  الــرتبــيــة،  مــيــدان  الإ�ــســالمــيــة يف  كــان عــطــاء احلــ�ــســارة  وقــد 

تعامله  امل�سلم يف  العقل  اإيجابية  يعك�ص  واإجــراءات، عطاء متميزا  ومناهج 

مع هدايات القراآن واأنوار ال�سنة النبوية من اأجل تنزيل فعال يف واقع النا�ص 

وت�سرفاتهم.

اختار  فقد  الإ�سالمية،  الرتبية  مو�سوع  يف  كثرية  الكتابات  كانت  واإذا 

الباحث ح�سن عبد العال الرتكيز على خ�سو�سية منهجية عرفتها منظومة 

الرتبية الإ�سالمية، وهي خا�سية التكامل بني الرتبية التوجيهية يف الأخالق 

واملعرفة  العواطف  ميدان  يف  التوجيهية  والرتبية  املعارف،  وتلقي  والقيم 

الإ�سالم  �سمولية  باأن  والقائمني عليها  املنظومة  تلك  اإميانا من   ، اجلن�سية 

وا�ستيعاب قيمه جلميع مكونات النف�ص الإن�سانية ..، ذلك كله يقت�سي روؤية 

متكاملة ل تغفل جانبا ، ول ت�سخم م�ستوى على ح�ساب امل�ستويات املوازية.

وقدم منوذجا تربويا من خالل الإنتاج العلمي لالإمام ابن اجلوزي رحمه 

للرتبية  التكاملية  العلماء  نظرة  يف  اأ�سيلة  مالمح  يقدم  اإنتاج  وهو  اهلل، 

يف بعدها املعريف والقيمي والوجداين واجلن�سي. 

وي�سر اإدارة الثقافة الإ�سالمية بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة 

مع  واملتعاملني  الرتبوي  بال�ساأن  للمهتمني  الكتاب  هــذا  تقدم  اأن  الكويت 

امل�سكالت الناجتة عن الأو�ساع ال�سلوكية للنا�سئة واملراهقني يف جمتمعاتنا 

املعا�سرة ، داعية املوىل عز وجل اأن ينفع به، ويجزي موؤلفه خري اجلزاء. 

اإنه �سميع جميب.
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مقدمة





اإعجاب   
(((

اجلــــوزي ــن  اب الــفــرج  اأبـــي  لــالإمــام  الــفــكــري  الــنــتــاج  يثري 

الباحثني يف تراثنا العربي الإ�سالمي، ويرون يف اأبي الفرج قلمًا غزيرًا يف 

غناه وعطائه، فريدًا يف ح�سوره العلمي، متميزًا يف مناخاته الفكرية. حتى 

لكاأنه يخت�سر العبقرية يف التاريخ والأدب والفكر والإبداع.

واإذا كان وجه الواعظ والفقيه واملتحدث واملف�سر واملوؤرخ هو الوجه الذي 

اأدق  يف  مالحمه  يربزوا  واأن  امل�سرقة،  وم�ساته  يتتبعوا  اأن  الباحثون  حاول 

يحَظ  مل  الرتبوي  املفكر  الفرج  اأبي  وجه  فاإن  بيان،  واأ�سطع  تف�سيل 

من الباحثني بالهتمام الذي ي�ستحقه، فقليل هم اأولئك الذين ان�سغلوا بهذا 

الوجه فاقرتبوا منه لي�سربوا اأغوار فكر الرجل الرتبوي، مع اأن قيمته يف 

جمال الرتبية ل تقل بحال عن قيمته يف جمالت التاريخ والتف�سري واحلديث 

والفقه والوعظ.

ولعل ان�سراف كثري من الباحثني عن تعقب فكر اأبي الفرج الرتبوي ُيرّد 

اإىل اعتبارين اأ�سا�سيني:

اآثار  ظهور  وثانيهما:  وموؤلفاته،  اجلوزي  ابن  وتراث  اآثار  طبيعة  اأولهما: 

حمددة وخمت�سة بالفكر الرتبوي عرفت يف تراثنا الفكري، اأ�سبحت وحدها 

لدى الكثريين من الباحثني يف الرتبية مرجع املفاهيم والأفكار الرتبوية على 

مّر الع�سور، ميثلها كتابات اأبي حامد الغزايل يف اإحياء علوم الدين وميزان 

»تذكرة  كتابه  يف  جماعة  وابــن  وال�سيا�سة،  القانون  يف  �سينا  وابــن  العمل، 

املعلمني،  اآداب  يف  �سحنون  وابن  واملتعلم«،  العامل  اأدب  يف  واملتكلم  ال�سامع 

لة لأحوال املتعلمني واأحكام املعلمني واملتعلمني  والقاب�سي يف الر�سالة املف�سّ

العبا�سي،  باأمراهلل   امل�ستظهر  خالفة  يف  هـ   5(0 �سنة  اجلــوزي  بن  الفرج  اأبو  ال�سيخ  ولد    -(

597 هـ. وتويف �سنة 

الهوى«،  و»ذم  اإبلي�ص«  و»تلبي�ص  و»ال�سعفاء«،  امل�سري«،  و»زاد  الوعظ«،  يف  م�سنفاته:»التب�سرة  من 

و»�سيد اخلاطر«، و»تنبيه النائم الغمر على موا�سم العمر«، وغريها كثري...
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وما اأ�سبه ذلك من كتابات عاجلت م�سائل الرتبية والتعليم، حتى لقد ر�سخ 

يف اأذهان الكثريين اأن هوؤلء الأعالم وحدهم هم مفكرو الرتبية الإ�سالمية 

واأ�سحاب النظرية فيها.

اأنه  الباحث فيما خلف ابن اجلوزي من تراث فكري �سوف يرى  اأن  غري 

وجمالت  املعارف  باأنواع  عنايته  واأ�ساليبها  اأ�سولها  بالرتبية  ُعِنَي  قد 

عام،  اأ�سلوب  اإطــار  يف  جاءت  بالرتبية  عنايته  لكن  ع�سره،  يف  العلم 

اأبعدها عن طبيعة البحث املنهجي املبّوب، واأدخلها يف �سياق الإن�ساء الأدبي 

معر�سًا  جميعًا  اجلــوزي  ابــن  ت�سانيف  اأم�ست  حتى  الوعظي،  والأ�سلوب 

لأغرا�ص الوعظ ولنظرات التف�سري ولالجتهادات الفقهية ل معر�سًا لأفكار 

�ساحبها الرتبوية.

ابن اجلوزي  الفرج  اأبي  عند  الرتبوي  الفكر  ومفاهيم  اأ�سول  بدت  هكذا 

كتبه  ثنايا  يف  وهناك  هنا  ومو�سوعات  وتعليقات  مالحظات  من  بع�سًا 

الهوى«  »ذم  ويف  الروحاين  وطبه  ومنتظمه  خاطره،  �سيد  يف  وت�سانيفه 

وغريها  و»التب�سرة«  و»الأذكــيــاء«  واملجال�ص«  و»املوعظ  اإبلي�ص«،  و»تلبي�ص 

وغريها.

ومن هنا ميكن القول باأنه لي�ص يف امل�سهور من كتب اأبي الفرج ابن اجلوزي 

اأو بف�سول منه للفكر الرتبوي على النحو الذي نراه  ما هو مو�سوع بكامله 

عند القاب�سي اأو ابن �سحنون اأو ابن جماعة مثاًل، وكان على من يريد الوقوف 

على الفكر الرتبوي لالإمام ابن اجلوزي اأن ي�سرب اأغوار مرياثه الفكري وعظًا 

الرتبوية،  واأفكاره  اه  روؤ منها  وي�ستخل�ص  وفقهًا  وتاريخًا  وتف�سريًا 

وهذا ما حاول املوؤلف اأن يفعله قا�سدًا حتديدًا لأ�سول الرتبية اجلن�سية عند 

اأبي الفرج ابن اجلوزي، مربزًا هذا اجلانب من جوانب فكره الغني.

اجلوزي  لبن  الثقايف  املوروث  درا�سة  خالل  من  املوؤلف  وقف  ولقد 
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على معامل �سورة رائعة لنتائج الثقافةالإ�سالمية يف جمال الرتبية كما وقف 

برتاث  ننا  اإ قلنا  اإذا  نبالغ  نكاد  ول  وتنوعه،  الرتبوي  تراثنا  ثراء  على 

اعتنوا  الذين  امل�سلمني  اأعــالم  من  غريه  وتــراث  اجلــوزي  ابن  الفرج  ــي  ب اأ

ونحن  حدود،  لأبعادها  لي�ص  عظيمة  وتربوية  اإن�سانية  كنوز  اأمام  بالرتبية 

اإليه، وتنظيم  ال�سحيح  الطريق  تلّم�سنا  اإذا  اأبواب عامل  اأمام  الرتاث  بهذا 

به  نتحرر  تربوي متكامل  �سنكون �سّناع فكر  فاإننا بال �سك  ال�ستفادة منه 

املو�سوعي  التمايز  به  ونوؤكد  الإبداعية،  قدراتنا  طم�ست  تبعية  اإ�سار  من 

للذات العربية الإ�سالمية واخلا�ص الذي ميّيزها، وهي لي�ست دعوة للتقوقع 

الختالف  تكّر�ص  مطلقة  ثقافية  خ�سو�سية  با�سم  الذات  على  النغالق  اأو 

دون الت�سال بالآخر وت�سخم الذات الثقافية يف مقابل �سواها، واإمنا على 

اإنها قراءة لرتاث الأ�سالف وا�ستقراء ما مييزه عن �سواه  العك�ص من ذلك 

ثم مقابلته بالآخر، م�ستهدفة هذه القراءة التعرف على املختلف املو�سوعي 

الرتبوي، وجمابهة الت�سطيح الذي تعاين منه ثقافتنا املهّم�سة يف ظل عوملة 

جتتاح اخل�سو�سيات احل�سارية جميعًا.

الرتبية  اأ�سول  اأبرز  اأن  للقارئ  اأقدمه  الذي  الكتاب  هذا  يف  حاولت  لقد 

معاجلة  يف  وجهوده  اجلــوزي،  ابن  الفرج  اأبــي  عند  املتكاملة  اجلن�سية 

اأبناءنا ملقابلة  بها  نعّد  التي  الو�سائل  اأف�سل  اأثارت جدًل حول  هامة  ق�سية 

م�ساكل احلياة التي يكون مركزها الدافع اجلن�سي، وكيف ن�سع هذا الدافع 

يف مو�سعه ال�سحيح من حياة الإن�سان، وكيف ميتلك اأبناوؤنا معرفة �سحيحة 

لن�ساط  ال�سابطة  واملعايري  واأهميته وحقيقة احلياة اجلن�سية،  عن اجلن�ص 

يكت�سب  وكيف  اجلن�سية،  املواقف  يف  التوافق  حل�سن  يوؤّهلهم  مبا  دوافعها 

اأبناوؤنا قيمًا واجتاهات �سحيحة جتعلهم يّتجهون بالطاقة اجلن�سية لديهم 

اإىل مق�سودها ال�سحيح، ولي�ص اإىل ملذات رخ�سية تفقد احلياة معناها.
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والرتبية  اجلن�ص  تناولوا  الذين  مفكرينا  اأعالم  من  واحد  اجلوزي  وابن 

م�ستودعًا  الفكري  تراثه  وكان  وتكاملية،  ومو�سوعية  بعقالنية  اجلن�سية 

القراآن  لن�سو�ص  �سليم  فهم  انبثقت عن  التي  الرتبوية  الأفكار  من  لزمرة 

الكرمي وال�ّسّنة النبوية املطّهرة، ومل تكن اأفكاره تلك املتعلقة باأ�سول الرتبية 

اجلن�سية تعوزها الدقة وحتتاج اإىل الو�سوح، فقد كان الرجل عري�ص الثقافة 

ذكي ال�ستنتاج.

وعلى الرغم من اأن اأفكار ابن اجلوزي يف اأ�سول الرتبية املتكاملة« كانت 

جتاوزت  فاإنها  التاريخ،  يف  اإيغالها  ورغم  فيه،  عا�ص  الذي  لع�سره  �سدى 

اإىل  با�ستنادها  ومكانها  زمانها  �سروط  الإ�سعاع  على  وقدرتها  باأ�سالتها 

تغري  غزارتها  وكانت  و�ُسّنة،  قراآن  من  الإ�سالم  لأ�سول  وواٍع  �سحيح  فهم 

اإليها، كما تغري دائمًا باملقارنة بينها وبني ما مت ا�ستزراعه  دائمًا بالعودة 

وغاياتها  اجلن�سية  والرتبية  اجلن�ص  عن  والرتبوية  الثقافية  اأر�سيتنا  يف 

وو�سائلها دون وعي وا�سح لدى الكثريين بالأ�س�ص الفل�سفية التي قامت عليها 

تلك الرتبية واأ�سولها يف البالد التي تلقيناها منها واأخذناها عنها.

وكثريًا - بل دائمًا - ما كان ابن اجلوزي يوؤ�سل اأفكاره باآيات القراآن الكرمي 

واأحاديث الر�سول ]، وتلك اأ�سول ا�ستطاعت بقد�سيتها اأن تخرتق حجاب 

لقد  الزمن،  مع  تبلى  ل  التي  واملعاين  بالرموز  حمّملة  اإلينا  لت�سل  ال�سنني 

كانت اأفكاره التي اتخذت من اأ�سول الإ�سالم الأ�سيلة واجلوهرية مرجعية 

اأ�سبه ما تكون بال�سوء الذي يظل مت�ساًل وم�ستمرًا وقادرًا على احلفاظ على 

له  التنّكر  �ساءوا  اأو  ال�سوء  ذلك  روؤية  البع�ص  على  تعّذر  واإذا  اإ�سعاعه، 

فهذا ل يعني اأنه مل يكن هناك نور.

اجلن�سية  واملعرفة  املتكاملة  الرتبية  لأ�سول  يعر�ص  وهو  الكتاب  اإن 

ابن اجلوزي ينبه على حقيقة هامة فحواها: اأن كل تربية  الفرج  بي  اأ عند 

14



اإليه  الرتبية م�سافًا  لهذه  الرتاثي  ي�ستحيل اأن تتطور اإل من خالل املنجز 

مع  اجلــذر  خال�سات  الرتبية  تلك  يف  جتتمع  اأن  اأي  الع�سر،  جتــارب 

خ�سيب  حــوار  بينهما  جتمع  مثاقفة  اأفــق  يف  ونــدخــل  الع�سر،  جتربة 

ودجمه  باحلا�سر  ربطه  ثم  الــرتبــوي  تراثنا  معامل  خالله  من  تت�سح 

ومنجزاته يف جمال الرتبية. الع�سر  بح�سارة 

على  اأ�سالفنا  كجهد  جمهولة  كثرية  غنية  جوانب  الرتبوي  تراثنا  يف  اإن 

مبثوث  فكر  وهو  اجلن�سية،  بالرتبية  املتعلق  الرتبوي  الفكر  يف  املثال  �سبيل 

يف الرتاث الأدبي والفكري الذي خلفه علماوؤنا، ولبد لهذا الفكر اأن ي�ستبني 

بالإح�ساء  فقط  لي�ص  فيه  الثاوية  والجتاهات  القيم  منظومات  ندرك  واأن 

والر�سد والو�سف ولكن بالتحليل الناقد الكا�سف املطّور له واملجّدد واملحّر�ص 

على الإبداع الذاتي الذي يتحقق بالتفاعل مع الغري، وما يقال عن الرتبية 

اجلن�سية التي حاول الكتاب اأن يك�سف عن اأ�سولها املبثوثة يف كتابات عامل 

اإىل  تربوية كثرية حتتاج  واأمناط  يقال عن مو�سوعات  جليل من علمائنا 

اأن نبعث فيها احلياة واجلدة بربطها بحاجات ع�سرنا.

غربيًا  ثقافيًا  غزوًا  نواجه  اأننا  اإنكارها  ن�ستطيع  ل  التي  احلقائق  من  اإن 

الت�سكيك  يحمل  منوذج  وهو  الغربي،  الثقافة  منوذج  تعميم  ي�ستهدف 

القيم اإن مل ي�سع اإىل انحاللها وزوالها، وهو منوذج يعرتف اأهله باأنه  يف 

يعاين من اأزمات قاتلة، ولدينا تراث وجتربة تاريخية حتمل جوانب م�سرقة 

توظيفًا  وتوظيفها  على ح�سد طاقاتنا  قادرة  ومبادئ  بقيم  مفعمة  وم�سيئة 

مثمرًا يف �سبيل بناء جمتمع جديد وثقافة جديدة ومعا�سرة تتغدى بعطاء 

الرتبوي  لرتاثنا  عر�سنا  اأهمية  تاأتي  هنا  من  التجربة.  وتلك  الرتاث  ذلك 

ف به تعريفًا �سحيحًا، ويعر�ص مو�سوعاته عر�سًا  عر�سًا �سليمًا كاماًل ُيعرِّ

الرتبوي  الرتاث  ي�ستنطق  عر�سًا  يحتمل،  ما  غري  له  نحمِّ اأن  دون  �سادقًا 

ل اأن ينطقه وفق اأحكام م�سبقة.
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اإلينا  انتقل  الذي  الرتبوي  الإرث  اأن  على  الرتبويون  الباحثون  ويتفق 

الأ�سالف عظيم الفائدة اإذا جتّدد وتطور وا�ستفدنا منه دعامة للجهد  من 

لالإلغاء  قابل  تراث غري  وهو  الرتبوية،  نظمنا  تطوير وجتديد  اإىل  الهادف 

مهمًا من ذهنية  ي�سّكل جانبًا  الثقايف-  تراثنا  لأنه -ككل  ذلك  والتهمي�ص، 

واأهم من ذلك  تنظم حياته،  التي  والقيم  تفكريه  العربي وطريقة  الإن�سان 

اأنه تراث تكّون وتراكم زمنيًا ومو�سوعيًا مع قيام اأمتنا التي تكّونت يف ظل 

عقائد  من  فيه  ما  بكل  الإ�سالم  وناظمها  حمّركها  كان  تاريخية  �سريورة 

مع هذا  اإيجابيًا  نتعامل  اأن  هو  املنطقي  وخيارنا  ونظم حياة،  وقيم  واأفكار 

الرتاث دون اأن ن�سكك يف مكانته ودون عزلة اأو انغالق عن الفكر الآخر اأو 

اغرتاب عن واقع احلياة.

روؤيته  اجلوزي يف  ابن  الفرج  اأبي  مع  اأقف  اأن  الكتاب  بهذا  اأردت  لقد 

يثري  يزال  وما  اأثــار  اجلن�سية  الرتبية  ومو�سوع  اجلن�سية،  الرتبية  لأ�سول 

ب�سورة  له  الروؤية  يف  الختالط  بع�ص  يعك�ص  وقيمته،  اأهميته  حول  جدًل 

خا�سة، اأوًل كنمط من اأمناط الرتبية، ومما يزيد هذا اجلدل حدة ما تثريه 

كلمة اجلن�ص والعالقة اجلن�سية والإ�سباع اجلن�سي من معاٍن، وما اأقدم عليه 

تعاليم  عن  بها  انحرفت  اأغرا�ص  املفاهيم خلدمة  تطويع هذه  البع�ص من 

للجن�ص  اجلــوزي  ابــن  روؤيــة  عن  يك�سف  والكتاب  مبادئه،  وجوهر  الدين 

وخ�سائ�سه وي�سرب اأغواره ويربز مكانته يف النظام الب�سري واأثره البّناء يف 

حياة الإن�سان، وهي روؤية ت�سدر عن فكر حّر و�سعة اأفق يف الطالع، تتلّم�ص 

قوله  لتاأييد  جوانبها  من  جانب  كل  يف   [ النبي  و�سلوك  القراآن  يــة  روؤ

وتعزيز وجهة نظره.

املتوا�سع  بهذا اجلهد  يلفت  اأن  ياأمل  املوؤلف فهو  يراود  اأمل  واإن كان من 

اأنظار الباحثني اإىل ثراء تراثنا الرتبوي وخ�سوبته وتنوعه يف جمال الرتبية 
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اأثروا  الذين  اأعالمنا امل�سلمني  لعلنا ن�ستطيع و�سل معطيات ع�سرنا بفكر 

الفرج  اأبي  اأمثال  من  باأفكارهم  عامة  الإن�سانية  واحلياة  الرتبية  جمال 

ابن اجلوزي وغريه من الأعالم.

احلقيقية،  الفائدة  بع�ص  الكتاب  هذا  �سفحات  حتمل  اأن  الغاية  وتظل 

واأن يقع من العقول موقع الر�سى ومن النفو�ص مو�سع القبول.

واهلل من راء الق�ضد وهو يهدي ال�ضبيل

٭ ٭ ٭
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الف�صل الأول

الخطاب التربوي

لأبي الفرج ابن الجوزي

 





- ابن اجلوزي ومفهوم الرتبية

مثل  معناها  حتمل  باألفاظ  )الرتبية(  م�سطلح  عن  اجلوزي  ابن  عرّب 

وقال   ،
(((

احلجر« على  كالنق�ص  ال�سغر  يف  »التعليم  فقال:  )التعليم( 

 ،
(((

وال�سالة..« الطهارة  »يعّلمانه  للطفل  الوالدين  تربية  معر�ص  يف 

.
(((

يحتمل« ما  قدر  على  تعليمه  عن  يفرتان  »ول  وقال: 

كذلك عرّب ابن اجلوزي عن الرتبية بلفظ )الأدب(، فقال: »ل ت�سه عن اأدب 

، وا�ستخدم 
(5(

 وقال عن الوالدين: »ل ينبغي اأن يفرتا عن تاأديبه«
(((

ال�سغري«

فحفظهم  الأولد  تدبري  »اأما  فقال:  )تدبري(  كلمة  الرتبية  على  الدللة  يف 

 ،
(7(

يرّبيانه..« »فهما  فقال:  الرتبية  فعل  وا�ستخدم   ،
(((

تف�سد« من خمالطة 

وا�ستخدم كذلك كلمة )ريا�سة( فقال: »ينبغي اأن تكون ريا�سة كل �سخ�ص 

.
(((

على قدر حاله«

يعني  كان  فاإنه  اجلوزي،  ابن  عند  الرتبية  عن  املعربِّ  اللفظ  كان  واأّيًا 

به اجلهد الذي يبذله املرّبي لإمناء وترقية من يقوم برتبيته، ليبلغ ن�سجه 

ب�سكل متكامل، مبعنى رعاية ج�سمه وت�سكيل عقله وتنمية خلقه.

اإن الرتبية عنده تعني العمل الذي يقوم به الكبار لتن�سئة الطفل،  ويحّدها 

للرتاث، طنطا،  ال�سحابة  دار  ابن اجلوزي،  الفرج  اأبو  العمر«  الغمر على موا�سم  النائم  »تنبيه   -(

))))هـ، �ص: 5).

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

)- امل�سدر ال�سابق، �ص: )).

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

5- امل�سدر ال�سابق، �ص: 5).

)- »�سيد اخلاطر« اأبو الفرج ابن اجلوزي، �ص: 99).

7- »تنبيه النائم الغمر« ابن اجلوزي، �ص: 5).

)- »الطب الروحاين« اأبو الفرج ابن اجلوزي، مطبعة الرتقي، دم�سق، ))))هـ، �ص: 5).
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اإي�سالهم  بغية  ال�سغار  يف  الرا�سدون  يحدثه  الذي  الإرادي  بالعمل 

الطفولة(  )مرحلة  املو�سم  هذا  »اإن  يقول:  فهو  كمال،  من  ي�ستطيعون  ما 

ويعّلمانه ويحمالنه على م�ساحله،  يربيانه  بالوالدين، فهما  يتعلق معظمه 

.
(((

ول ينبغي اأن يفرتا عن تاأديبه وتعليمه«

اإن الرتبية عند ابن اجلوزي لي�ست اإل جمموعة اجلهود التي تهدف اإىل 

اأن تي�ّسر للفرد اكت�ساب ما يحتاج اإليه يف حياته من معرفة وف�سائل واآداب 

فيقول عن عمل الوالدين وجهدهما »فيعلمانه الطهارة وال�سالة وي�سربانه 

احلديث،  وي�سمعانه  القراآن  ويحّفظانه  �سنني،  ت�سع  بلغ  اإذا  تركها  على 

.
(((

وما احتمل من العلم اأمراه به«

الرا�سدة  الأجيال  حتدثه  الذي  العمل  اجلوزي  ابن  عند  تعني  والرتبية 

يف الأجيال التي مل تن�سج بعد ومو�سوعها عنده اأن تثري لدى الطفل وتنّمي 

حياته  تتطلبها  التي  والدينية  والفكرية  اجل�سدية  احلالت  من  عددًا  عنده 

احلالت  فمن  فيه،  للعي�ص  ُيعّد  ــذي  ال املجتمع  يتطلبها  اأو  الجتماعية، 

اجل�سدية التي تنّميها الرتبية عند الطفل فيما يرى ابن اجلوزي، »مينع من 

ويعالج  لبدنه،  اأ�سّح  فاإنه  واملفر�ص  املطعم  يف  اخل�سونة  ويعود  الأكل،  كرثة 

بها  عني  فقد  الفكرية  احلــالت  اأمــا   ،
(((

كامل�سي« اجل�سمانية  بالريا�سات 

اأن  الوالدين  العقل، وقد طلب من  لت�سكيل  الالزمة  واملعرفة  بالعلم  تزويده 

يعلما طفلهما ما احتملت قدراته وطاقاته من العلم فقال: »يحفظانه القراآن 

وي�سمعانه احلديث، وما احتمل من العلم اأمراه به.. ول يفرتان عن تعليمه 

.
(((

على قدر ما يحتمل«

)- »تنبيه النائم الغمر« ابن اجلوزي، �ص: 5).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص: 5)، )).

)- »الطب الروحاين« ابن اجلوزي، �ص: )).

)- »تنبيه النائم الغمر« ابن اجلوزي، �ص: )).
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اأما احلالت الأخالقية التي تنميها الرتبية فقد قال ابن اجلوزي عن جهد 

 ،
(((

الوالدين الرتبوي »ويقبحان عنده ما يقبح، ويحّثانه على مكارم الأخالق«

»وليبادر  وقال:   ،
(((

تف�سد« الأولد فحفظهم من خمالطة  »اأما تدبري  وقال: 

الف�ساد،  بذر  لأنها  الغزل  اأ�سعار  )مربيه(  وليجنبه  ال�ساحلني،  باأخبار 

.
(((

ول مينع من اأ�سعار ال�سخاء وال�سجاعة ليمجد وينجد«

الرا�سدون  يحدثه  اإراديًا  عماًل  كانت  اجلوزي  ابن  عند  فالرتبية  اإذن 

اأبي طالب   املوؤمنني علي بن  باأثر لأمري  ال�سغار، وهو ي�ستدّل على ذلك  يف 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    [ يف قوله تعاىل: {  [ ويقول: »يقول علي 
، فهدف الرتبية عنده هو اأن تنّمي لدى 

(((

} عّلموهم واأّدبوهم« ۅ   ۅ 
الفرد كل ما ي�ستطيعه من كمال، وهو كمال يفهمه ابن اجلوزي على اأنه كمال 

ج�سمي وعقلي واأخالقي وديني، لكنه اأي�سًا كمال يفهمه خا�سة فهمًا اأخالقيًا 

اأكرث منه �سيء اآخر، ويفهمه على اأنه تو�سيع للخربة اخللقية وتعميقها لدى 

الفرد، يقول: »واأما تدبري الأولد فحفظهم من خمالطة تف�سد، ومتى كان 

ُرِجَي خريه، وليحمل على �سحبة الأ�سراف والعلماء،  اأنفة حيّيًا  ال�سبي ذا 

وليحذر من م�ساحبته للجهال وال�سفهاء، فاإن الطبع ل�ص، وليحذر ال�سبي 

من الكذب غاية التحذير، ومن املخالطة لل�سبيان )يق�سد �سيئي اخللق(، 

 ،
(5(

وليو�سه )مربيه( بزيادة الرّب للوالدين، وليحفظ من خمالطة الن�ساء«

الر�سد  اإىل مرحلة  ال�سغري  ال�سبي  اإي�سال  اأجل  يبذل اجلهد من  فاملرّبي 

الأخالقي، ومن اأجل اأن يحدث لديه منو يف القيم واكت�ساب ف�سائل واآداب 

مرجوة، وهذا العمل عنده هو اجلدير باأن ي�سّمى تربية.

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

)- »�سيد اخلاطر« ابن اجلوزي، �ص: 99).

)- »الطب الروحاين« ابن اجلوزي، �ص: )).

)- »تنبيه النائم الغمر« ابن اجلوزي، �ص: 5).

5- »�سيد اخلاطر« ابن اجلوزي، �ص: 99).
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- الرتبية.. والتنمية الأخالقية:

اإن فعل الوالدين واملرّبني مع الطفل موّجه نحو هدف اأخالقي ينبغي بلوغه، 

واإذا كان لكل تربية غاية ووجهة، فاإن غاية الرتبية ووجهتها عند اأبي الفرج 

عندما  ذلك  نتبنّي  اأن  ن�ستطيع  ونحن  اأخالقية،  ووجهة  غاية  اجلــوزي  ابن 

اأع�ساء  �سي�سبحون  الذين  اأولئك  املراهقني  تربية  يف  نظره  وجهة  نعر�ص 

الغاية الرتبوية وكذلك  اإن  يف املجتمع يرعون مناذج احلياة يف جمتمعهم، 

الوجهة الرتبوية يحددها من قوله عن تلك املرحلة وتربية املراهقني فيها 

املو�سم  ال�سباب، وهذا هو  اإىل منتهى  البلوغ  الثاين وهو من زمان  »املو�سم 

وب�سيانته  ال�سيطان،  وغلبة  والهوى  للنف�ص  اجلهاد  فيه  يقع  الذي  الأعظم 

العظيم،  اخل�سران  يقع  فيه  بالتفريط  تــعــاىل،  اهلل  مــن  الــقــرب  يح�سل 

عليه  يو�سف  على  اأثنى  كما  ال�سابرين  على  يثنى  الزلل  على  فيه  وبال�سرب 

.
(((

ال�سالة وال�سالم، اإذ لو زّل من كان يكون«

اإن الرتبية عند ابن اجلوزي تتجه اإىل اأعمق ما يف الكائن وهو الإرادة، تلك 

الإرادة التي متّيز الإن�سان عن غريه من الكائنات يقول: »بهذا القدر ف�سل 

، وبها ميلك الإن�سان ذاته، ويحكم 
(((

الآدمي على البهائم اأعني ملكة الإرادة«

بعوامل  للتاأثر  والإن�سان عر�سة  انفالتها،  انطالقها وغرائزه يف  دوافعه يف 

داخلية تتمثل يف �سبوة احلاجات التي جبلت النف�ص عليها، كما هو عر�سة 

ملوؤثرات خارجية ج�ّسدها ابن اجلوزي يف ال�سيطان، فبني النف�ص وال�سيطان 

الرتبية  على  وكــان  العا�سم،  هي  الإرادة  كانت  ثم  ومن  الإن�سان،  يــرتاوح 

»الدنيا  اجلــوزي:  ابن  يقول  املجاهدة،  روح  الذات  يف  تثبت  كما  تنّميها  اأن 

ال�سهوات  اإىل  مالت  اإن  مباطن..  عدو  والنف�ص  عنك،  خارجان  وال�سيطان 

فاأجلمها بلجام التقوى، واإن اأعر�ست عن الطاعات َف�ُسقها ب�سوط املجاهدة، 

)- »تنبيه النائم الغمر« ابن اجلوزي، �ص: 9).

)- »ذم الهوى« اأبو الفرج ابن اجلوزي، دار الكتب العلمية، بريوت، 07))هـ - 7)9)م، �ص: 9).
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واإن ا�ستحلت �سراب التواين وا�ستح�سنت ثوب البطالة ف�سح عليها ب�سوت 

العزم، فاإن رمقت نف�سها بعني العجب فذكرها خ�سا�سة الأ�سل، فاإنك واهلل ما 

.
(((

مل جتد مرارة الدواء يف حلقك مل تقدر على ذروة من العافية يف بدنك«

الرتبية  غاية  هو  الذي  للفرد  الأخالقي  التكوين  اأن  اجلوزي  ابن  ويدرك 

هذا  الهوى.  جنود  بها  تقاوم  اإرادة  امتالك  من  الفرد  متكني  ووجهتها: 

التكوين  يف  عملها  الرتبية  تتم  اأن  بعد  اإل  غايته  يبلغ  ل  الأخالقي  التكوين 

ت�سبح  وعندما  ال�سلوك،  على  حاكمًا  العقل  ي�سبح  عندما  اأي  العقالين، 

قاعدة العمل مقبولة من الوعي العقلي بل مهياأة من قبله، والتكوين ل يكون 

خلقيًا عند ابن اجلوزي اإل مبقدار ما ميتلك الإن�سان من عقل ومن ثم ميتلك 

فراقبها  فاعتربها  العواقب  »تلّمح  الذي  هو  العقل  اأن  ذلك  ذاته،  الإن�سان 

وعمل مبقت�سى م�ساحلها، وقاوم الهوى فرّد َغْرَبه، واأدرك الأمور الغام�سة، 

ودّبر على ا�ستخدام املخلوقات فا�ستخدمها، وحّث على الف�سائل ونهى عن 

ما  ونّقى  يزّين  ما  وا�ستحلب  العزم،  اأزر  وقّوى  احلزم  اأ�سر  و�سّد  الرذائل، 

 ،
(((

ي�سني، فاإذا ترك و�سلطانه اأ�سر ف�سول الهوى فح�سرها يف حب�ص املنع«

اإن »نور العقل ي�سيء يف الطبع فتتبنّي جادة ال�سواب لل�سالك، وزناد الفكر 

.
(((

حني يورى ُيري عواقب الأحوال«

ويوؤكد ابن اجلوزي اأهمية العقل يف �سبط ال�سلوك، اإن النزعة العقلية 

لالإن�سان  العقل  مينح  حيث  اخللقي،  للتكوين  و�سروريًا  خاّلقًا   
ً
مبداأ تظل 

بكل  وعلمًا  م�سلحة  لكل  ــًا  واإدراك موقف،  بكل  ووعيًا  حادثة  لكل  فهمًا 

للتكوين العقلي هو كّف الهوى والتيّقن من �سالمة  ظاهرة، والدور الأول 

ي�سري  الهوى  اأن  العاقل  عرف  »اإذا  ال�سدد:  هذا  يف  يقول  الت�سرف، 

)- »اللطائف يف الوعظ« اأبو الفرج ابن اجلوزي، دار ال�سحابة للرتاث، طنطا، 0))) هـ - 990)، �ص: 5).

)- »ذم الهوى« ابن اجلوزي، �ص: 7).

)- »اللطائف يف الوعظ« ابن اجلوزي، �ص: 50.
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�سي�سري  فاإنه  العقل،  حاكم  اإىل  حادثة  كل  يرفع  اأن  عليه  وجب  غالبًا، 

با�ستعمال  ال�سبهة  وقوع  عند  وباأمره  الآجلة،  امل�سالح  يف  بالنظر  عليه 

.
(((

اأن يتقن ال�سالمة من ال�سر يف العاقبة« اإىل  الأحوط يف كّف الهوى، 

وحتى تعّلم العلوم يجعل ابن اجلوزي هدفها الأول هو العمل وفق املنهج 

عليها  العلوم  الفرد  تعّلم  حني  والرتبية  ال�سريعة،  حّددته  الذي  الأخالقي 

خلقّيًا،  ا�ستخدامًا  ا�ستخدامها  اأ�سلوب  اإىل  تنقله  اأن  بذلك  ت�ستهدف  اأن 

تواأمان  والعمل  »العلم  اجلوزي:  ابن  يقول  تواأمان،  وهما  للعمل  فاملعرفة 

بحلية  وحّلها  العلم،  بدرا�سة  نف�سك  ال�ساب جوهر  اأيها  الهمة،  علو  ّمهما 
ُ
اأ

عنده،  العبث  �سروب  اأ�سّل  فهي  املعرفة  اأجل  من  املعرفة  اأما   ،
(((

العمل«

اجلوزي  ابن  تق�سيم  يف  اخللقي،  الكمال  وهو  الرتبوي،  الهدف  ويت�سح 

للعلماء ليثبت من �سلوك علماء كل ق�سم اأن اأف�سلهم اأولئك الذين يعلمون 

ليعملوا مبا علموا ولي�ستخدموا العلم �سبياًل لنفع اأنف�سهم وحتقيق م�سالح 

نية  ذي  اإىل  ينق�سمون  منهم  فاملبتدئون  العلماء  »اأمــا  فيقول:  الآخرين، 

العلم  اأن  ظنًا  الف�سق  اإىل  ومييل  العمل،  ل  املباهاة  بالعلم  يق�سد  خبيثة 

فاأكرثهم  وامل�سهورون  املتو�سطون  واأمــا  عليه،  حجة  هو  واإمنــا  عنه  يدفع 

يغ�سى ال�سالطني وي�سكت عن اإنكار املنكر، وقليل من العلماء من ت�سلم له 

اأراد اهلل به خريًا رزقه ح�سن الق�سد يف طلب  نيته ويح�سن ق�سده، فمن 

.
(((

العلم، فهو يح�سله لينتفع به وينفع«

راأيه  من  املعرفة(  اأجل  من  )املعرفة  ملقولة  اجلوزي  ابن  رف�ص  ويت�سح 

جمموعة  الذهن  يف  ظل  واإذا  به  يعمل  مل  اإذا  ق�سمته  يفقد  العلم  اأن  يف 

من الت�سورات واملجردات املنف�سلة عن الوجود، ومل توؤثر يف واقع الإن�سان 

وحياته، تلك هي الغاية احلقة للمعرفة وتلك روحها، يقول: »َمن مل يعمل بعلمه 

)- »ذم الهوى« ابن اجلوزي، �ص: 9).

)- »اللطائف يف الوعظ« ابن اجلوزي، �ص: 77.

)- »�سيد اخلاطر« ابن اجلوزي، �ص: ))).
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 .
(((

مل يدر ما معه، حامل امل�سك اإذا كان مزكومًا فال حّظ له فيما حمل«

لكل  الرتبية  يف  الأخالقية  الغاية  و�سوح  اأن  كذلك  اجلوزي  ابن  ويرى 

من املعلم واملتعّلم ي�ساعد كليهما على تو�سيع اأفقه عن طريق وعيه لواجباته 

يف بيئة التعليم التي يجب اأن تكون مفعمة باخللق ومن ثم نراه يو�سي املعلم 

الطالب  املتعّلم  ويو�سي  باملتعّلم،  والعناية  تعليمه  يف  والتثّبت  ر  بالتب�سّ

اأن يعترب الن�ساط الذي يبذله يف حت�سيل العلم �سربًا من حماولة الت�سال 

بعامل من القيم الأخالقية كالتوا�سع واملثابرة وال�سرب على احتمال م�ساق 

التعّلم وغريها من القيم الأخالقية الرفيعة. يقول يف ن�سيحته: »اأيها املعلم 

اأيها  ويا  قلق،  واملتعّلم  ر�سوخ  فالعامل  ال�سرد(  املبتدئ )وقّدر يف  تثبت على 

ملّا ذّل لأخم�ص القدم �سار طهورًا  الطالب توا�سع يف الطلب، فاإن الرتاب 

الزمان  مع  فالرمل  �سعفك،  يقّوي  اأن  اخلري  مداومة  مع  تياأ�ص  ل  للوجه، 

ي�ستحجر، �سابر ليل البالء فعني ال�سرب ُتِرِى فجر الأجر، وما ُيدرك تن�سب 

بال ن�سب، األ ترى اإىل ال�سوك يف جوار الورد، اأيها املبتدئ تلّطف بنف�سك 

فمداراة اجلاهل �سعبة، تنّقل من طلب الرخ�ص اإىل �سطوح العزائم، .. ُدم 

على ح�سور املجل�ص، فالطفل يحتاج كل �ساعة اإىل الر�ساع، فاإذا �سار رجاًل 

�سرب على الفطام، على اأن املاء اإذا كرث �سدمه للحجر اأّثر، يا عطا�ص الهوى 

يف تيه القوى انحرفوا اإىل جادة العلم، فكم من فيايف التعّلم من عني ُتعني 

.
(((

على قطع البادية...«

اإننا بعد هذا العر�ص لفكر ابن اجلوزي حول معنى الرتبية عنده ن�ستطيع 

يبذله  جهد  فهو  الب�سري،  اجلن�ص  على  الرتبية  يق�سر  نه  اإ نقول  اأن 

را�سد  الغالب  ويف  اآخر  ب�سر  اأو  اإن�سان  يف  اأثرًا  ليحدث  ب�سر  اأو  اإن�سان 

يف �سغري كالوالدين اأو املعّلمني كما ذكرنا مع اأبنائهم اأو طالبهم، اإنها فعل 

)- »اللطائف يف الوعظ« ابن اجلوزي، �ص: 77.

)- »اللطائف يف الوعظ« ابن اجلوزي، �ص: 77، )7.
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ميار�سه كائن يف كائن اآخر، اأو جيل بلغ الن�سج يف جيل نا�سئ ي�سعى اإىل بلوغ 

الن�سج، وهذا اجلهد اأو هذا الفعل موّجه نحو هدف ينبغي بلوغه، وهو هدف 

اأخالقي عند ابن اجلوزي. وكم �سّرح اأنه »املق�سود اأن ينتهي بالنف�ص اإىل 

واأنه »ينبغي للعاقل اأن ينتهي اإىل غاية 
(((

كمالها املمكن لها يف العلم والعمل«

ما ميكنه.. وال�سرية اجلميلة عند احلكماء خروج النف�ص اإىل غاية كمالها 

عند  قدره  يرتفع  عظيم  عمل  والرتبية   ،
(((

والعمل« العلم  يف  لها  للممكن 

ابن اجلوزي اإىل مرتبة العبادة وهو يقول يف بيان ذلك »اأما تعليم الطالبني.. 

على  وحثهم  اخللق  معاناة  اإل  الأنبياء  �سغل  كان  وهل  العامل..  عبادة  فاإنه 

.
(((

اخلري ونهيهم عن ال�سر«

- الطفولة مو�ضم التهيئة الرتبوية للحياة الطيبة:

اهتم اأبو الفرج ابن اجلوزي اهتمامًا بالغًا بالرتبية، وقّدر دورها الفاعل 

يف ت�سكيل �سخ�سية الفرد، واإك�سابه قيمًا ومبادئ ومعايري جماعته، واأيقن 

لبد  واإمنــا  وحدها،  الوراثية  العوامل  حتددها  ل  الفرد  �سخ�سية  اأن 

الأوىل،  الإن�ساين  النمو  منذ مراحل  تبداأ عملها  اأن  يجب  التي  الرتبية  من 

وكان من راأيه اأن الرتبية توؤتي اأطيب ثمارها اإذا بداأت منذ الطفولة الباكرة 

حيث الطفل اأ�سل�ص قيادًا، واأكرث قبوًل ملا يوّجه اإليه، يقول: »اأقوم التقومي 

يرى  امل�سلمني  املرّبني  من  كغريه  اجلوزي  وابن   ،
(((

ال�سغر« يف  كان  ما 

الطفولة  مرحلة  ويحّدد   ،
(5(

احلجر« على  كالنق�ص  ال�سغري  يف  »التعليم  اأن 

التي يجب اأن تبداأ فيها الرتبية بالعمر الزمني يف الفرتة الواقعة بني امليالد 

)- »�سيد اخلاطر« ابن اجلوزي، �ص: 5)).

)- »امل�سدر ال�سابق«، �ص: ))).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص: 7).

)- »الطب الروحاين«: اأبو الفرج ابن اجلوزي، �ص: 5).

5- »تنبيه النائم الغمر على موا�سم العمر«، �ص: 5).
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اأن يتطرق اإىل التف�سيالت املتعارف عليها الآن يف علم  البلوغ دون  وبداية 

نف�ص النمو من تق�سيم مرحلة الطفولة اإىل مراحل: ما قبل الولدة، فاملهد، 

فالطفولة املبّكرة، فالو�سطى، ثم مرحلة الطفولة املتاأخرة، اإمنا يجمل مرحلة 

الطفولة يف قوله: »اعلم وّفقك اهلل تعاىل اأن موا�سم العمر خم�سة: املو�سم 

.
(((

الأول: من وقت الولدة اإىل زمان البلوغ، وذلك خم�ص ع�سرة �سنة«

ويبدو حر�ص ابن اجلوزي على اأن تبداأ الرتبية عملها يف مرحلة الطفولة 

ملا حتمله هذه املرحلة من اأهمية تربوية تظهر فيما يلي:

) - اأنه يو�سع يف هذه املرحلة اأ�سا�ص بناء ال�سخ�سية الأخالقية، كما تر�سي 

اأ�س�ص ال�سلوك الذي ي�ساعد الفرد يف توافقه يف مراحل النمو التالية، حيث 

يكت�سب الطفل يف هذه املرحلة قيم جماعته ومعايريها ال�سابطة لل�سلوك، 

الرتبية  مهمة  ب  ي�سعِّ الطفل  تربية  اإغفال  اأن  اجلوزي  ابن  راأى  ثم  ومن 

الع�سري  من  كان  �سغريًا  يتاأّدب  مل  اإن  فالطفل  الأخرى،  منوه  مراحل  يف 

عادات  من  تعّوده  ما  اقتالع  يف  كرب  اإذا  الرتبية  اأ�ساليب  معه  جتدي  اأن 

التقومي  »اأقــوم  اجلــوزي:  ابن  يقول  مرغوبة،  غري  اأخالق  من  عليه  ن�ساأ  اأو 

رّده  كان  ومرن،  عليه  فن�ساأ  الولد وطبعه  ترك  ما  فاإذا  ال�سغر،  كان يف  ما 

، ويقول مو�سحًا �سرورة التاأديب والرتبية يف هذه املرحلة واأهمية 
(((

�سعبًا«

تقومي الطباع فيها »ول تلتفت اإىل بكاء طفل الطبع لفوات غر�سه، فاإنك اإن 

رحمت بكاءه مل تقدر على فطامه، ومل ميكنك تاأديبه فيخرج جاهاًل فقريًا.

ل ت�سُه عن اأدب ال�سغري      ولــو �ســــكى اأمل التعب

(((

ودع الكبـيــــر ل�ساأنـــــــــــه     كرب الكبري عن الأدب«

)- امل�سدر ال�سابق، �ص: )).

)- »الطب الروحاين« ابن اجلوزي، �ص: 5).

)- »�سيد اخلاطر« ابن اجلوزي، �ص: 0)).
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و�سحيح ما ذهب اإليه ابن اجلوزي من �سرورة اأن تبداأ الرتبية عملها 

يرجعه  ال�سوي  ال�سلوك  اأن  »نعلم  الآن  فنحن  لالإن�سان  الباكرة  الطفولة  يف 

كذلك  الطفولة،  مرحلة  يف  له  و�سع  اأ�سا�ص  اإىل  النف�سية  ال�سحة  علماء 

فاإن ال�سلوك غري ال�سوي اأو املر�سي يرجع اأي�سًا يف معظم الأحوال اإىل اأ�سا�ص 

.
(((

و�سع له يف مرحلة الطفولة«

بالدرجة  يقع  العمر  من  الهامة  املرحلة  هذه  يف  والتاأديب  الرتبية  وعبء 

مبّينًا  اجلوزي  ابن  يقول  غريهما،  على  يقع  مما  اأكرث  الأبوين  على  الأوىل 

ويعّلمانه،  يرّبيانه  فهما  بالوالدين  معظمه  يتعلق  املو�سم  هذا  »اإن  ذلــك: 

.
(((

ويحمالنه على م�ساحله، ول ينبغي اأن يفرتا عن تاأديبه وتعليمه«

الأخالق،  مكارم  على  ويحثانه  يبقح،  ما  عنده  »يقبحان  اللذان  وهما 

.
(((

ول يفرتان عن تعليمه على قدر ما يحتمل فاإنه مو�سم الزرع«

ويذهب ابن اجلوزي يف تقديره لدور الرتبية واأهميتها يف هذه املرحلة اإىل 

اأن يجعلها واجبًا دينيًا �سرعيًا ويدّلل على هذا الوجوب بتف�سري الإمام علي 

 { تعاىل: {   ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  قوله  اأبي طالب ر�سي اهلل عنه يف  ابن 

.
(((

عّلموهم واأّدبوهم«

املرونة  فــرتة  العمر  من  الزمنية  الفرتة  هــذه  اجلــوزي  ابــن  اعترب   -  (

والقابلية للتعلم والتاأثر مبختلف املوؤّثرات الرتبوية، وقد ذكرنا قوله: »التعليم 

.
(5(

يف ال�سغر كالنق�ص على احلجر«

اأنها عملية  تثمر يف غريه مع  اأكرث مما  تثمر يف زمن  الرتبية  كانت  واإذا 

)- »علم نف�ص النمو )الطفولة واملراهقة(«: حامد عبدال�سالم زهران، عامل الكتب، القاهرة، ))9)م، �ص:55.

)- »تنبيه النائم الغمر« ابن اجلوزي، �ص:5).

)-  »تنبيه النائم الغمر« ابن اجلوزي، �ص:5).

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

5- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.
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تعطي  الرتبوية  العملية  كانت  واإذا  كله،  الإن�سان  عمر  ت�ستغرق  م�ستمرة 

اأف�سل نتائجها يف »اأوقات من العمر فاأف�سلها ال�سبا وما يقاربه من اأوقات 

.
(((

الزمان«

اإن الطفل عند ابن اجلوزي اأ�سبه بالغ�سن اللنيِّ الّطري الذي ي�سهل تقوميه 

اإذا اعوّج، حتى اإذا ا�ستغلظ العود وكرب كان تقوميه �سعبًا ومعاجلة اعوجاجه 

اأ�سّد �سعوبة، كذلك الطفل يف بواكري حياته، حتى اإذا كرب �سعبت مطاوعته 

لل�سوابط اخلارجية، وي�ست�سهد ابن اجلوزي على مرونة الطبيعة الإن�سانية 

يف مرحلة الطفولة مبا يذكره يف باب )احلث على تاأديب ال�سغار( يف كتابه 

)تنبيه النائم الغمر على موا�سم العمر( بقول ال�ساعر:

ول يلـــني اإذا قــومـــتـه اخلــ�ســـب اإن الغ�سون اإذا قومتها اعتدلت 

(((

ولي�ص ينفع يف ذي ال�سيبة الأدب قد ينفع الأدُب ال�سغري يف مهـل 

) - ولكي تثمر الرتبية وحتقق اأهدافها كاملة فاإن على املربي - فيما يرى 

املوؤثرة يف منوه،  والعوامل  الطفل  اأن يقف على خ�سائ�ص  ابن اجلوزي - 

وهو ي�سبه املرّبي بالطبيب املعالج الذي ل ي�ستطيع و�سف العالج حتى يعلم 

اجلوزي:  ابن  يقول  العالج،  وي�سفيه  املري�ص  ي�سّح  عندئذ  مري�سه،  حال 

»اعلم اأن الطبيب ينظر اإىل املعالج ومكانه وزمانه، ثم ي�سف، فكذلك ينبغي 

.
(((

اأن تكون ريا�سة )تربية( كل �سخ�ص على قدر حاله«

ال�ستعدادات  فــرديــة يف  فــروقــًا  الأفــــراد  بــني  اأن  ابــن اجلـــوزي  ويـــدرك 

لهم،  تربيته  يف  الفروق  هذه  يراعي  اأن  املرّبي  على  واأن  والإمكانات، 

وهو اإن مل يقّدر طاقات الأفراد وا�ستعداداتهم، وحّمل بع�سهم فوق ما تطيق 

عدم  اإىل  املحدثة  بلغتنا  ذلك  واأدى  به،  اأ�سّر  ا�ستعداداته  وحتتمل  قدراته 

)- »�سيد اخلاطر« ابن اجلوزي، دار الفكر العربي للن�سر والتوزيع، بريوت، )0))هـ - ))9)م، �ص: ))).

)- »تنبيه النائم الغمر« ابن اجلوزي، �ص: )).

)- »الطب الروحاين« ابن اجلوزي، �ص: 5).
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تكّيفه للرتبية ولعملية التعّلم، يقول ابن اجلوزي مو�سحًا: »اإن القلب جارحة 

من اجلوارح، وكما اأن من النا�ص من يحمل املائة رطل، ومنهم من يعجز عن 

ودونها،  قوتها  قدر  على  الإن�سان  فلياأخذ  القلوب،  فكذلك  رطاًل،  ع�سرين 

فاإنه اإذا ا�ستنفذها يف وقت �ساعت منه اأوقات، كما اأن ال�سره باأكل ف�سل 

 .
(((

لقيمات فيكون �سببًا اإىل منع اأكالت، وال�سواب اأن ياأخذ قدر ما يطيق«

ومراعاة الفروق الفردية يف التعلم ويف الرتبية عمومًا مبداأ هام اإذا اأهمل يف 

اإجراءات العملية الرتبوية حال دون حتقيق الرتبية لأهدافها املن�سودة، »اإن 

اإهمال معرفة ا�ستعدادات الطفل املختلفة كثريًا ما يوؤدي اإما اإىل عدم تكّيفه 

.
(((

لعملية التعّلم، واإما اإىل الإ�سرار ب�سحته اجل�سمية والنف�سية«

احلفظ  فقط  لي�ص  التعّلم  من  املــراد  اأن  تاأكيد  اجلــوزي  ابــن  اأراد  لقد 

يتعلم  العلوم، بل املهم هو فهم ما  ومدى ما يحفظ من مواد درا�سته ومن 

وعلى  وي�سمع،  يقراأ  فيما  يفكر  املرء  للتفكري، جتعل  وتعّلم عادات �سحيحة 

العادات ينبغي اأن يرتكز التعليم، وي�ستدّل مما ذكره ابن اجلوزي اأنه  هذه 

مل تكن هناك عناية كافية بهذه العادات الفكرية، ولو كان ملا وقع ما ذكره 

عن امل�سايخ الكبار الذين كانوا يحفظون ويرون احلديث من وقائع اأنكرها 

عليهم.

موؤ�س�سات  الطباع  وتقومي  والريا�سة  بالتاأديب  اأو  بالرتبية  وتقوم   -  (

عديدة - فيما يرى ابن اجلوزي - تقوم بانتقاء عدد من الإمكانيات ال�سلوكية 

اقتالع  اأو  بتثبيط  نف�سه  الوقت  يف  وتقوم  وتنميها،  فتربزها  الطفل  لدى 

اجتاهات  ومع  الدين  مع  تتعار�ص  التي  ال�سلوكية  الإمكانيات  من  عدد 

املجتمع وما ي�سود فيه من قيم.

)- »�سيد اخلاطر« ابن اجلوزي، �ص: ))).

القاهرة،  امل�سرية،  الأجنلو  مكتبة  الغريب،  رمزية  توجيهية«  تف�سريية  نف�سية  درا�سة  »التعلم.   -(

975)من، �ص: )).
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وقد عر�ص ابن اجلوزي يف ثنايا ما كتب اأفكارًا تتعلق بالأ�سرة باعتبارها 

اأوىل املوؤ�س�سات التي تقوم بالعمل الرتبوي، وباعتبارها الهيئة الأ�سا�سية التي 

وتغر�ص  املختلفة،  ال�سلوك  مناذج  وتعليمه  وتاأديبه  الطفل  تربية  تتوىّل 

يف نف�سه معتقدات جماعته وقيمها وتعّوده عاداتها، يقول ابن اجلوزي:

بالوالدين  مبعظمه  يتعلق  الطفولة(  )مرحلة  املو�سم  هذا  اأن  »اعلم 

فما يربيانه ويعّلمانه ويحمالنه على م�ساحله، ول ينبغي اأن يفرتا عن تاأديبه 

ت�سع  بلغ  اإذا  تركها  على  وي�سربانه  وال�سالة،  الطهارة  فيعلمانه  وتعليمه.. 

�سنني، ويحّفظانه القراآن وي�سمعانه احلديث، وما احتمل من العلم اأمراه به، 

ويقبحان عنده ما يقبح، ويحثانه على مكارم الأخالق، ول يفرتان عن تعليمه 

.
(((

على قدر ما يحتمل، فاإنه مو�سم الزرع«

يف  املبذول  الرتبوي  اجلهد  جعل  اأنــه  اجلــوزي  ابن  عبارة  يف  ونالحظ 

اأحدهما  به  ينفرد  ل  الأبوين،  بني  م�سرتكة  م�سوؤولية  الطفل  جتاه  الأ�سرة 

دون الآخر، ومن هنا جاء التعبري عن ذلك اجلهد الرتبوي ب�سيغة املثنى 

يفرتا   اأن  ينبغي  ول  م�ساحله«،  على  ويحمالنه  ويعّلمانه  يربيانه  »هما 

ويحّفظانه«. وي�سربانه..  »فيعلمانه.. 

لكن ابن اجلوزي كان يرى اأن جهدًا تربويًا خا�سًا يجب اأن يقوم به الأب 

املنا�سبة  الأدوار الجتماعية  الأبناء  الذكور من  باإك�ساب  بالأمر  يتعلق  حني 

ولد فليجتهد معه  الرتبوي: »من رزق  الأب  لذكورتهم، وهو يقول عن جهد 

ال�سغر  من  والطهارة  النظافة  يعوده  اأن  فينبغي  ذلك،  وراء  من  والتوفيق 

، ويف احلقيقة فاإن لالآباء دورًا هامًا يف عملية الرتبية 
(((

ويثقفه بالآداب..«

للعي�ص  الطفل  اإعداد  الأ�سرة هي  »وظيفة  كنت  فاإذا  الجتماعية،  والتن�سئة 

)- »تنبيه النائم الغمر على موا�سم العمر« ابن اجلوزي، �ص: 5)، )).

)- »احلث على حفظ العلم« ابن اجلوزي، دار الدعوة للطبع والن�سر والتوزيع، الإ�سكندرية، ))9)م، �ص: 9).
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يف العامل الكبري، واإذا ما نظرنا اإليها من وجهة النظر هذه فاإن الآباء هم 

الكبار  حلياة  اإعــداده  عن  امل�سوؤولون  وهم  الطفل،  على  والأو�سياء  الكفالء 

.
(((

الرا�سدين«

ذكوريته،  مع  يتفق  الذي  ال�سلوك  ولده  اإك�ساب  يف  الأب  دور  عن  اأما 

فابن اجلوزي يبداأ ذلك باأن يعلم الأب ولده اأن هناك مالب�ص يلب�سها الذكور 

وهي مميزة عن مالب�ص الن�ساء بلونها الأبي�ص، بخالف مالب�ص الن�ساء امللونة 

يف ع�سر ابن اجلوزي، يقول: »وليلب�سه الثياب البي�ص، فاإن طلب امللّون قال 

الن�ساء فيتعّود  له مبخالطة  ي�سمح  اأن  ، ول يجب 
(((

الن�ساء« تلك مالب�ص  له 

عاداتهن، فاإذا كان ال�سن يحدد الأدوار الجتماعية التي يقوم بها الفرد، فاإن 

الطفل اإذا �سارف اأبواب البلوغ ل ينبغي له اأن يختلط كثريًا بالن�ساء، وليحمل 

على م�ساحبة الف�سالء من الرجال ليكت�سب منهم اأمناط ال�سلوك الفا�سل، 

تف�سد..  خمالطة  من  فحفظهم  الأولد  تدبري  »واأمــا  اجلــوزي:  ابــن  يقول 

للجهال  م�ساحبته  من  وليحذر  والعلماء،  الأ�سراف  �سحبة  على  وليحمل 

، وياأتي حفظه 
(((

وال�سفهاء فاإن الطبع ل�ص.. وليحفظ من خمالطة الن�ساء«

الغريزة و�سطوة  ابن اجلوزي قوة  اأدرك  الن�ساء حيث  بلغ من خمالطة  اإذا 

الدافع اجلن�سي الذي قد يغلب على عقل املراهق فيوقعه يف اخلطيئة، ويقول 

حمّذرًا من ترك »الولد البالغ بني اجلواري، فمعلوم اأن قوة ال�سهوة وجهل 

.
(((

ال�سبا ين�سيان مقدار احلرمة والتحرمي«

باأخبار  ــادر  ــب »ي اأن  اجلـــوزي  ابــن  ين�سح  لــولــدهــا  الأ�ــســرة  تربية  ويف 

)- د. ف �سويفت: اجتماعيات الرتبية، ترجمة الدكتور حممد �سمري ح�سانني، موؤ�س�سة �سعيد للطباعة، 

طنطا 977)، �ص: )).

)- »الطب الروحاين« ابن اجلوزي، �ص: )).

)- »�سيد اخلاطر« ابن اجلوزي، �ص: 99).

)- »الطب الروحاين«، ابن اجلوزي، �ص: )).
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وتعلم  ال�سلوك،  يف  حتتذى  مناذج  الأ�سرة  له  تقدم  فبذلك   ،
(((

ال�ساحلني«

املكانات،  بهذه  مرتبطة  واأدوار  اجتماعية  مكانات  واأخبارهم  ب�سريتهم 

ذلك   ،[ الر�سول  هو  واأكملها  لالأطفال  تقدم  التي  النماذج  واأعظم 

اأن »اجلادة ال�سليمة والطريق القومية القتداء ب�ساحب ال�سرع، والبدار اإىل 

، و»من تاأّمل حالة الر�سول ] 
(((

ال�ستنان به فهو الكامل الذي ل نق�ص فيه«

.
(((

راأى كاماًل من اخللق«

ويحر�ص ابن اجلوزي على توفري مناخ ي�سعر فيه الطفل بالأمان، لكي تثمر 

الرتبية معه، ففي تربيته ويف ت�سكيل الأ�سرة ل�سلوكه واإك�سابه املعايري والقيم 

، و�سواء كان الطفل م�ستحيًا ملوؤثرات الرتبية 
(((

اأن يتلّطف بال�سبي« »ينبغي 

 ،
(5(

قاباًل للتعّلم اأو كان غري ذلك، »بعيدًا �سالحه اإل اأن الرفق متعنّي بالكل«

تعّلمًا واكت�سابًا ملا يراد  اأ�سرع  ذلك لأن الرفق بالطفل والتلّطف به جتعله 

له اكت�سابه.

ويراوح ابن اجلوزي يف م�سائل تربية الطفل بني الثواب والعقاب »فلي�سرب 

.
(((

تارة وير�سي اأخرى«

الطفل  اإك�ساب  عند  يتوّقف  اأن  ينبغي  ل  الرتبية  يف  الأ�سرة  دور  اأن  على 

العادات ال�سحيحة والقيم اخللقية واملبادئ ال�ساحلة، بل يجب اأن يتناول 

جهة  اأي  من  �سيئة  عــادات  من  الطفل  اكت�سبه  ما  اقتالع  الرتبوي  جهدها 

قبل  العادات  تلك  باقتالع  القيام  ب�سرعة  اجلــوزي  ابن  ون�سح  اكت�سبها، 

)- امل�سدر ال�سابق، �ص: )).

)- »�سيد اخلاطر« ابن اجلوزي، �ص: 79).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص: 0)).

)- »الطب الروحاين« ابن اجلوزي، �ص: )).

5- امل�سدر ال�سابق، �ص: 7).

)- »�سيد اخلاطر« ابن اجلوزي، �ص: 99).
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اأن تتمكن من نف�ص الطفل، يقول ابن اجلوزي: »اإذا علقت به خلة قبيحة، 

ينفع  مل  اإذا  ال�سبي  ب�سرب  باأ�ص  ول  تتمكن،  اأن  قبل  عنها  ردعــه  يف  بولغ 

اأن  ال�سبي«  »ي�سرب  قوله:  من  يفهم  اأن  اجلوزي  ابن  ويخ�سى   ،
(((

اللطف«

ال�سرب مق�سود لذاته، فيبنّي اأن مق�سود ال�سرب هنا هو حتقيق امل�سلحة 

العقوبة:  الهدف من هذه  اأن يحمل ال�سبي عليها، فيقول مبّينًا  التي يجب 

، ومعروف 
(((

»قال لقمان لبنه: يا بنّي �سرب الوالد للولد مثل ال�سماد للزرع«

ما يحدثه ال�سماد للزرع من ن�سارة وجودة ثمر.

5 - ومن املوؤ�س�سات الرتبوية التي حظيت باهتمام ابن اجلوزي ما ميكن 

ين�ساأ  الطفل  اأن  املعروف  ومن  الرفاق«،  وجماعة  »ال�سحبة  عليه  نطلق  اأن 

اجتماعيًا يف عامل يعترب الكبار فيه خارجني، هذا العامل ي�سار اإليه مب�سطلح 

»جماعة الرفاق« والرفيق ميكن حتديده بالن�سبة للطفل »من الناحية ال�سلبية 

باعتباره لي�ص من الرا�سدين، ولي�ص اأحد الأبوين، ولي�ص من املعّلمني، ومن 

حالت  ويف  ال�سن،  يف  منه  يقرتب  اآخر  طفاًل  يعني  فهو  الإيجابية  الناحية 

املراكز  اأ�سا�ص  على  به  يرتبط  اأن  وميكنه  الــنــوع،  نف�ص  من  يكون  معّينة 

.
(((

املت�ساوية«

الرفاق يف منوه الجتماعي،  اإىل  الطفل  ابن اجلوزي حاجة  اأدرك  وقد 

اأدرك تاأثري الأقران يف �سلوك الطفل من حيث �سالحه وف�ساده، فقال:  كما 

، ذلك لأن ال�سبي 
(((

»قال اإبراهيم احلربي: اأ�سل ف�ساد ال�سبيان من بع�سهم«

يرى  فيما   - فينبغي  كذلك  الأمر  دام  وما  اأ�سبه،  وبه  األقن  ال�سبي  عن 

اأعني  بعيدًا عن  تلقائية  ن�ساأة  الطفل  رفاق  تن�ساأ جماعة  األ   - اجلوزي  ابن 

اأن ت�سنع هذه اجلماعة  بل يجب  الف�ساد،  يوؤمن  واختيارهم حيث ل  الكبار 

)- »الطب الروحاين« ابن اجلوزي، �ص: )).

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

)- حممود ح�سن، الأ�سرة وم�سكالتها، دار املعارف مب�سر، 7)9)م، �ص: 0)).

)- »تنبيه النائم الغمر« ابن اجلوزي، �ص: )).
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على اأعينهم، ففي هذه احلالة لن ت�سم هذه اجلماعة من ال�سبيان من ت�سوء 

اجلوزي:  ابن  يقول  ال�سبيان،  من  غريه  اإىل  الف�ساد  عدوى  فتنتقل  خلقه 

ويرى   ،
(((

لل�سبيان« املخالطة  ومن  ال�سبي..  وليحذر  ل�ص  الطبع  »اإن 

ابن اجلوزي اأن خمالطة املف�سدين تلحق الأذى فهي تنق�ص يف القلب ما تراه 

العني من مظاهر الف�ساد، ويف ال�سمري ما ت�سمعه الأذن من دواعي النحراف، 

وهو يتعّجب ممن يغيب عنه هذا الأمر ويرتّخ�ص يف تلك املخالطة، ويقول: 

ي�سرق  ب�سري  الطبع  اأن  يعلم  وهو  املخالطة  يف  يرتخ�ص  ملن  »العجب 

، ويبنّي اآثار املخالطة لل�سحبة الفا�سدة من الرفاق، فقال: 
(((

املخالطة« من 

»انتق�ص يف القلب ما قد راأته العني ويف ال�سمري ما ت�سمعه الأذن ويف النف�ص 

.
(((

ما تطمع يف حت�سيله.. والطبع مبجال�ستهم ي�سرق من طباعهم«

اأثر  اإىل  ي�سري  بع�سهم«  ال�سبيان من  ف�ساد  »اأ�سل  ابن اجلوزي:  قول  اإن 

جماعة الرفاق يف التاأثري يف ال�سلوك، وهذا �سحيح اإذا علمنا اأن الطفل مع 

واأمناطًا  واملعايري  العالقات  من  اأمناطًا  يخرب  اأقرانه  من  ال�سبيان 

اختيارها،  اأو  حتديدها  يف  �سواء  الكبار  فيها  يتدّخل  ل  ال�سلوك  من 

بل لعل ما يتجنب الكبار تعليمه للطفل من مو�سوعات تاأخذ �سفة التحرمي 

ورمبا  اإياها،  الطفل  بتعليم  تقوم متطوعة  الرفاق  فاإن جماعة  الجتماعي، 

كان »اجلن�ص وما يت�سل به من اأمور وم�ساكل يكون اأو�سح مثال على ذلك، 

فحيث مينع التعر�ص له يف موؤ�س�سات هي اأقدر على تناوله بطريقة �سليمة.. 

�سحة  من  الأداء  ذلك  يف  مبا  الأمــر  هذا  لتوؤدي  الأقــران  جماعة  تن�سط 

اأو ق�سور، اإن جماعة الأقران تكّمل ما يف وكالت التطبيع الأخرى يف هذه 

.
(((

الناحية اأي ناحية املحّرمات الجتماعية«

)- »�سيد اخلاطر« ابن اجلوزي، �ص: 99).

)- »�سيد اخلاطر« ابن اجلوزي، �ص: 7)).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص: )9).

)- »علم النف�ص الجتماعي الرتبوي« �سيد اأحمد عثمان، مكتبة الأجنلو امل�سرية، القاهرة، 970)م، 

اجلزء الأول )التطبيع الجتماعي(، �ص: 05).

37



ميت�ص  الطفولة،  مرحلة  يف  وخا�سة  الإن�سان،  اأن  اجلوزي  ابن  ويوؤكد 

من املخالطني له قيمهم ومعايريهم، ويتغرّي �سلوكه نتيجة تعر�سه خلرباتهم 

 ،
(((

طباعهم« من  ي�سرق  مبجال�ستهم  »الطبع  قــال:  وقــد  وممار�ساتهم، 

ويورد يف هذا ال�سدد قول ابن اأبي زياد يف ن�سيحته لولده:

فاإين ما جال�ست  واجتنب احلمقى،  العقل وجال�سهم،  اأهل  اأكرم  بني  »يا 

ل الوحدة  ، وابن اجلوزي يف�سّ
(((

اأحمق فقمت اإل وجدت النق�ص يف عقلي«

على جل�ساء ال�سوء، لكن الإن�سان قد ي�سطر اإىل خمالطتهم، ومن هنا كانت 

بالتوقي حلظة،  ال�سرورة  اإل حالة  تخالطهم  »ول  ابن اجلوزي:  ن�سيحة 

انقر عنهم واأقبل على �ساأنك متوكاًل على خالقك، فاإنه ل يجلب اخلري  ثم 

.
(((

�سواه ول ي�سرف ال�سوء اإل اإياه، فليكن جلي�سك واأني�سك«

�سحبة  على  ال�سبي(  )اأي  »وليحمل  بقوله:  اجلــوزي  ابــن  اأن  واأح�سب 

الطبع  فاإن  وال�سفهاء،  للجهال  م�ساحبته  من  وليحذر  والعلماء  الأ�سراف 

يهدف  كان  بهم،  القتداء  الطفل من  يفيد  اأن  اإىل جانب  اأح�سبه   .
(((

ل�ص«

والعلماء  بالأ�سراف  اإعجاب  من  يتبعه  وما  امل�ساحبة  طول  اأن  اإىل  كذلك 

ينّمي لدى الطفل ارتباطًا عاطفيًا بهم ي�ساعده يف عملية التعّلم الجتماعي، 

النا�ص  بتقدير  والعلماء  الأ�سراف  يتمتع هوؤلء  وي�سمع كيف  يرى  فالطفل 

حولهم، وكيف يعّلمونهم بالإجالل والحرتام، فتن�ساأ لديه عاطفة حب  من 

لهم، كما تنمو يف نف�سه م�ساعر التقدير لهم ويتعّلم مما يرى وي�سمع كيف 

يتعامل مع اأ�سراف النا�ص وعلمائهم. 

واأ�سلوب الن�سح والتوجيه موؤثر يف تعديل ال�سلوك، واإن تاأثريه لي�سبح اأ�سد 

واأبقى اإذا ما �سوحب بنماذج حتتذى ويقتدى باأفعالها، وقد كان ابن اجلوزي 

)- »�سيد اخلاطر« ابن اجلوزي، �ص: )9).

)- »اأخبار احلمقى واملغّفلني« اأبو الفرج ابن اجلوزي، دار الآفاق اجلديدة، بريوت، 0)9)م، �ص: )).

)- »�سيد اخلاطر« ابن اجلوزي، �ص: ))).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص: 99).
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ن�سيحته  ففي  الهتمام،  يثري  بنموذج  الن�سيحة  يرفق  اأن  على  حري�سًا 

ل�سباب ال�سوفية الذين تاأثروا بدعوة م�سايخهم يف الزهد فرتكوا الزواج، 

نف�سه  يجاهد  »من  لهم:  يقول  اأبدانهم  اأ�سعفوا  حتى  الطعام  من  وتقّللوا 

يف ال�سرب على هذه الأحوال فتفوته ف�سائل.. العلم والعمل وطلب الولد ونفع 

، ثم يرفق ذلك الن�سح بالنماذج الطيبة التي يجب 
(((

اخللق وانتفاع نف�سه..«

عائ�سة  لنف�سه  اختار   [ النبي  »اإن  يقول:  الزواج  اأهمية  ففي  بها.  التاأ�ّسي 

وراأى زينب فا�ستح�سنها فتزّوجها  - ر�سّي اهلل عنها - وكانت م�ستح�سنة، 

وكذلك اختار �سفية.. وكان لعلّي [ اأربع حرائر. فمن اّدعى خلاًل يف هذه 

الأغرا�ص  العمر يف هذه  واأنفقوا ب�سائع  اآثروا هواهم  اأن هوؤلء  اأو  الطرق، 

وغريها اأف�سل، فقد اّدعى على الكاملني النق�سان واإمنا هو الناق�ص فهمه 

 .
(((

ل ُهم«

٭ ٭ ٭

)- امل�سدر ال�سابق، �ص: )0).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص: )0).
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الف�صل الثاني

مفهوم التربية والمعرفة الجن�صية

ومقّوماتها عند ابن الجوزي

 





- الإ�ضالم وامل�ضاألة اجلن�ضية:

فالدافع  الإن�سانية،  احلياة  مرتكزات  من  اأ�سا�سيًّا  مرتكًزا  اجلن�ص  ميثل 

اجلن�سي دافع فطري مركب يف طبيعية الإن�سان حلكمة اإلهية �سامية تت�سل 

واأكرثها  الــدوافــع  اأقــوى  من  وهــو  الــوجــود،  وامــتــداد  احلياة  با�ستمرار 

اأ�سالة يف النف�ص، كما هو اأ�سدها تاأثريًا يف ال�سلوك الإن�ساين.

ي�ستحيل  ن�سانية  الإ احلياة  اإن  قلنا  اإذا  احلقيقة  جنايف  نكاد  ول 

لها اأن ت�ستمر واأن ت�ستقيم دون اإر�ساء �سحيح للدافع اجلن�سي، ودون اإقامة 

اأ�سا�ص من حقائق الفطرة التي فطر اهلل النا�ص  عالقة بني اجلن�سني على 

العالقة  جمرد  هي  اجلن�سني  بني  العالقة  تكون  باأن  ت�سمح  ل  والتي  عليها 

تكوينه،  فـذٌّ يف  فالإن�سان خملوق  احليوان،  اأزواج  بني  القائمة  احليوانية 

فـذٌّ يف غاية وجوده، فـذٌّ يف ماآله وم�سريه، وهذه اخل�سو�سية من �ساأنها 

احليواين  اللتقاء  غاية  من  واأ�سمل  اأبعد  غاية  اجلن�سية  للعالقة  جتعل  اأن 

.
(((

واللذة احليوانية، غاية تتفق مع غاية وجوده كما تتفق مع طبيعة تكوينه

 وامل�سكلة يف اجلن�ص اأنه �سرورة و�سرر يف اآن واحٍد، �سرورة لأن احلياة 

اإل بالتزاوج الدائم الذي ل يقف يف جيل من الأجيال،  اأن ت�ستمر  ل ميكن 

ليتم  الآخــر  اجلن�ص  طلب  على  يحمله  ما  فرد  كل  نف�ص  يف  يكون  اأن  فالبد 

الزواج ويخرج الن�سل اجلديد الذي يعمر الأر�ص، ولبد اأن يكون هذا الدافع 

�سرر  وهو  منه،  الإفــالت  من  الفرد  يتمكن  ل  بحيث  والإحلــاح  العنف  من 

مرتبة  اإىل  الإن�سان  هبوط  اإىل  توؤدي  الدافع  لهذا  املنحرفة  ال�ستجابة  لأن 

اأن تكون �سرورة ج�سد ون�سوة  اإذ تنتهي اإىل  احليوان، وتف�سد احلياة كلها، 

.
(((

وغريزة، ول ترتفع اإىل فكرة عليا ول�سعور اإن�ساين ول فن رفيع

)-  ال�سالم وم�سكالت احل�سارة، �سيد قطب، دار ال�سروق، بريوت، 09)) هـ، 9)9)م، �ص: 70.

)-  الإن�سان بني املادية والإ�سالم، حممد قطب، ) بدون نا�سر (، ))))هـ، ))9)م، �ص: 0))، ))).
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وي�سعها  اأهميتها  ويقدر  اجلن�سية  بالغريزة  يعرتف  بداية،  والإ�سالم،   

يف مكانها ال�سحيح من ن�سيج احلياة الإن�سانية ، فهو ل يرى راأي من ذهب 

اإىل تف�سري ال�سلوك الإن�ساين كلي على اأ�سا�ص من دافع اجلن�ص، ول يرى راأي 

من ذهب اإىل �سرورة اإق�سائه عن حياة الإن�سان باعتباره �سرًا يف ذاته حتى 

قال القدي�ص بول�ص: من اخلري للرجل األ مي�ص امراأة ، وقد نتج عن اإحكام 

الكني�سة قب�ستها يف م�ساألة الزواج حتول يف الجتاه العام نحو م�ساألة اجلن�ص 

كلها، بل اإن مت�سك رهبان امل�سيحية الأوائل الذين كانوا ي�سحون عن طيب 

خاطر باحلياة اجلن�سية بق�سد توجيه طاقاتها اإىل م�سالك روحانية طاهرة 

.
(((

اأوحى بفكرة خاطئة عن اجلن�ص، وهي اأنه �سر يف ذاته

باألفاظ  اجلن�سية  الأحكام  وعن  اجلن�سية  العالقة  عن  يتكلم  والإ�سالم   

تربط بني الرغبة يف الدقة والحت�سام الالزم، وي�سلط الأ�سواء على طاقة 

ا، ثم يجتاز مرحلة العرتاف  اجلن�ص معرتفًا بها اعرتافًا كاماًل �سريحًا قويًّ

والتهذيب  بالتاأديب  ولكن  والكبت  بالقمع  ل  فريبيها  التنظيم  مرحلة  اإىل 

والأخذ منها باأعدل ن�سيب، حتى اإنه ليجعل للزوج �سدقة يف ب�سعه، يقول 

الر�سول ]: ويف ب�سع اأحدكم �سدقة ، قالوا: يا ر�سول اهلل: اإن اأحدنا لياأتي 

اأراأيتم لو و�سعها يف حرام اأكان عليه  �سهوته ثم يكون له عليها اأجر؟ قال: 

وزر؟  قالوا نعم، قال: فاإذا و�سعها يف حالل فله عليها اأجر .

هكذا يكون الأمر دون عناد ول هروب ودون ا�ستنكار اأو ا�ستقذار اأو حط 

من قيمة هذا العمل الذي �سرعه اهلل لعباده مع زوجاتهم حالئلهم حفاًظا 

على عفة الزوج واإح�ساًنا للفروج ومنًعا خللط الأن�ساب وانحرافات الأ�سر.

الإن�سان في�سبطها  اأمانة يف ج�سم  الإ�سالم هذه الطاقة املودعة  ويتناول 

)-  الرتبية اجلن�سية: �سريك بيي، ترجمة د. حممد رفعت رم�سان، ود. جنيب ا�سكندر، دار املعارف 

مب�سر )95)، �ص: )).

44



.
(((

ويهذبها وينظفها فال يكون منها اإل ثمرة طيبة هي الذرية ال�ساحلة

ويعترب الإ�سالم م�ساألة اجلن�ص جزءًا من العبادة، ي�ستحث النبي ] على 

اإنه يق�سد بذلك  اأكملوا ن�سف دينكم بالزواج ، فاإذا قيل  اإذ يقول:  اأدائها 

الزواج ذاته ملا فيه من اإح�سان الفرد، اأي اأنه ينظر اإىل الناحية الأخالقية 

ل اجلن�سية، فهو الذي يقول: حبب اإلـيَّ من دنياكم الطيب والن�ساء وجعلت 

م�ستوى  اإىل  ـ  جن�ص  هو  حيث  من  ـ  اجلن�ص  فريفع  ال�سالة   يف  عيني  قرة 

تنت�سي  رائحة  اأزكى  الطيب  وم�ستوى  املوؤمن،  له  يتطهر  ما  اأطهر  ال�سالة 

اأتقياءهم  اإن ما كان ي�سفه امل�سلمون اإىل عهد قريب، ولعل  الروح. بل  لها 

ما زالوا حري�سني عليه من قراءة ا�سم اهلل قبل البدء يف العملية اجلن�سية 

اهلل  فا�سم  امل�سلم،  ح�ص  يف  اجلن�ص  نظافة  مدى  على  قاطعة  دللة  ليدل 

هذا  يف  ذكره  فــاإذا  املوؤمن،  امل�سلم  خاطر  على  يرد  ا�سم  اأطهر  هو 

هذا  ي�ستاأهل  نظيف  عمل  على  مقدم  اأنــه  من  اطمئنان  على  فهو  املــجــال 

.
(((

ال�سم الكرمي

اإ�سباع  لي�ست جمرد  واملراأة  الرجل  العالقة بني  اأن  الكرمي  القراآن  ويقرر 

�سهوة الفرج، بل هي عالقة تكامل من اأجل العمران، يقول اهلل تعاىل: ڇ ڈ  

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  
ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ڇ )الروم: ))) ،  والآية ت�سري اإىل 
اأن اهلل �سبحانه وتعاىل قد خلق كاًل من اجلن�سني )الذكر والأنثى( موافقًا 

يجد عنده  بحيث  وج�سدية  وعقلية  نف�سية  الفطرية،  ملبًيا حلاجته  لالآخر، 

والكتفاء  ال�سكن  اجتماعهما  يف  ويجدان  وال�ستقرار،  والطماأنينة  الراحة 

فيه  ملحوظ  والع�سوي  والع�سبي  النف�سي  تركيبهما  لأن  والرحمة،  واملــودة 

))9)م،  ـ  )0))هـ  )-  حقيقة الإن�سان: عي�سى عبده، واأحمد اإ�سماعيل يحيى، دار املعارف مب�سر، 

الكتاب الأول، �ص: )))، ))).

)-  الإن�سان بني املادية والإ�سالم: حممد قطب، �ص: ))).
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تلبية رغائب كل منهما يف الآخر، وائتالفهما يف النهاية لإن�ساء حياة جديدة 

.
(((

تتمثل يف جيل جديد

  وهي عالقة ل تنقطع مبجرد الفراغ من ق�ساء احلاجة الغريزية اأو حتى 

بعد الإجناب، بل اإنهما يتعاونان يف تربية اأبنائهما، ولهذا �سرع اهلل �سبحانه 

جمرد  عن  ومنزهـة  ونظيفة  وقوية  دائمة  �سلة  ليكون  الزواج  نظام  وتعاىل 

ا لن�ساأة هذا النبت اجلديد  العوار�ص التي تزول ليكون اإطارًا �سحيحًا وقويًّ

من بني اآدم ، وحتى ينعم الأبناء بدفء الأ�سرة وحماية الأب وحنان الأم ، 

 ،
(((

وعلى ذلك فالزواج امل�سروع هو اأح�سن و�سيلة لأح�سن غاية وهي الإجناب

وعلى اأ�سا�ص هذا الزواج قامت موؤ�س�سة الأ�سرة، ويف الإ�سالم يكون الزواج 

هو و�سيلة اإجابة الغريزة، ول و�سيلة اأخرى اإل الفو�سى التي حرمها الإ�سالم 

وتتعدد  احلرمات  وت�ستباح  الأعرا�ص  ت�ستحل  فيه  الذي  ال�سفاح  حرم  حني 

م�سالك اجلرمية والف�ساد، ومن هنا كان التنفري من الزنا ، قال اهلل تعايل: 

ڇ ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ  ڇ )الإ�سراء: ))) ، والآية 
بالنهي  تبداأ  فهي   .

(((

الفكر ي�ستجليها  التي  باملعاين  زاخرة  العلماء  يراها 

اجلازم الذي يحذر من جمرد القرتاب ف�ساًل عن الوقوع،  ول تقربوا  اإ�سارة 

اإىل ما يف هذا اجلرم من هالك حمقق وف�ساد كبري، وتاأتي الأ�سباب املقنعة  

�سناعته  الذي جتاوز يف  القبيح  الأمر  الفاح�سة هي  اإنه كان فاح�سة  حيث 

كل احلدود، و�ساء �سبياًل، ير�ساه لنف�سه اإن�سان اأو ي�سلكه عاقل، اإنه ينتهي 

اأمنه وينفرط حياته، وي�سقى  اإن�سانيته، فيتبدد  ب�سالكه اإىل �سياع مقومات 

من حيث ظن ال�سعادة، ويتاأمل من حيث اأراد اللذة، و�ساء �سبياًل يقره جمتمع 

اخلام�ص،  املجلد  7)9)م،  ـ  07))هـــ  بــريوت،  ال�سروق،  دار  قطب،  �سيد  القراآن:  ظالل  يف   -(

.(7(( �ص: 

)-  حقيقة الإن�سان عي�سي عبده واآخر، �ص:5))، ))).

)-  الإ�سالم وامل�سكلة اجلن�سية )نظرات يف الواقع ت�ستهدي روح الإ�سالم (: م�سطفى عبد الواحد، 

مكتبة املتنبي، القاهرة، )9))هـ ـ )97)م، �ص: ))، 9).
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اأو تر�ساه اأمة تبتغي مكاًنا كرمًيا يف احلياة، اإذ يجرد املجتمع من العاطفة 

النبيلة واخلالق ال�سرورة لتقدم احلياة ومنائها.

  والإ�سالم، اإذ يحذر من جمرد مقاربة الزنا، ياأخذ الطريق على اأ�سبابه 

الدافعة توقًيا للوقوع فيه.. يكره الختالط يف غري �سرورة، ويحرم اخللوة، 

وينهى عن التربج بالزينة، ويح�ص على الزواج ملن ا�ستطاع ويو�سي بال�سوم 

املهور،  كاملغالة يف  الــزواج  من  التي متنع  احلواجز  ويكره  ي�ستطيع،  ل  ملن 

وينفي اخلوف من العيلة والإمالق ب�سبب الأولد، ويح�ص على م�ساعدة من 

حني  اجلرمية  على  العقاب  اأ�سد  ويوقع  اأنف�سهم،  ليح�سنوا  الزواج  يبتغون 

تقع، وعلى رمي املح�سنات الغافالت دون برهان... اإىل اآخر و�سائل الوقاية 

.
(((

والعالج ليحفظ اجلماعة الإ�سالمية من الرتدي والنحالل

  والقراآن الكرمي يتجه نحو الزوجية )الأزواج والزوجات( اأي زوجية ذكر 

واأثني ب�سيء غري قليل من عنايته،  ويتحدث عنها يف ت�سرفات متنوعة، حتى 

ذكر لفظ )الزوجية( يف اجلانب الإن�ساين اأكرث من خم�سني مرة، و�سلك بنا 

يف �ساأنها م�سالك عدة، فهو يذكرها يف �سياق المتنان مبا فيها من بهجة 

واطمئنان منذ انعقدت الزوجية يف �سدر التاريخ بني اآدم وحواء  ڇڭ  ڭ  

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ڇ )البقرة:5))، ويف هذا 
التعبري لآدم وزوجه باأن الهناءة ل تكون يف وح�سة النفراد واإمنا تكون توافقًا 

بني الزوجني يف ا�ستقبال احلياة امل�سرتكة وتبادل البهجة، والمتزاج يف اأن�ص 

تعاىل  قوله  يف  القراآن  به  ي�سرح  ما  وذلك  امليول،  يف  واملجان�سة  الجتماع 

ڇڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  
گ  ڳ ڇ ) الروم: )))، ڇ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
الهدوء  هو  وال�سكون   ،)((9 )الأعــراف:  ڇ   چ  چ   ڃ   ڃ  

)-  يف ظالل القراآن: �سيد قطب، املجلد الرابع )))))).
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اخلاطر  وهــدوء  الزوجة  اإىل  الطمئنان  هو  الروحي  وال�سكن  احلركة  من 

.
(((

بجانبها من �سواغل احلياة

  والزوجية كمال �سروري للرجل واملراأة، فاإن النفراد �سقوة اأو على الأقل 

نق�سان يف املتاع، وهو ح�سانة من مطاوعة الغريزة يف جموحها وفيها درء 

لل�سبهة ووقاية لل�سمعة، واإذا كان ج�سم بحاجة اإىل لبا�ص يقيه احلر والربد 

وعاديات الهوام، وي�سفي عليه جمال املنظر حتى ل يكون �سبيًها باحليوان 

لالإن�سان من  وقاية  الزوجة  يعترب  القراآن  فاإن  �سوءاته،  وتك�سف  ابتذاله  يف 

و�ساو�ص ال�سيطان يف حياة العزلة، وحتفظ عليه ثقة النا�ص من ناحية العفة، 

وهو ما عناه القراآن الكرمي فيما يفهم من قوله تعاىل: ڇ پ  ڀ   ڀ  ڀ  

، فكل من الزوجني وقاية لالآخر من نقائ�ص   (((7 )البقرة:  ڇ  ڀ  ٺ 
كثرية، كما يقيه اللبا�ص من اأ�سرار ح�سية، وكل من الزوجني حلية وجمال 

.
(((

لالآخر، كما يكون اللبا�ص حلية وجماًل لالإن�سان

ينبغي  رج�سًا  اأو  عارًا  اجلن�سية  الغريزة  عن  احلديث  الإ�سالم  َيعترب  ول 

باأهداف  ي�سلها  عنها  يتحدث  حني  الكرمي  فالقراآن  عنه،  النف�ص  تنزيه 

ليلة  الزوجية  املعا�سرة  حق  مثل  اأحكام  من  بها  يتعلق  ما  ويبني  �سامية،  

 ،(((7 )البقرة:  ڇ  پ  پ     ٻ   ٻ   ٻ   ڇٱ  ٻ   ال�سيام: 

ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڇ  العتكاف:  نوى  ملن  املعا�سرة  وحرمة 

احلي�ص  اأثناء  بالزوجة  الت�سال  وحترمي   ،)((7 )البقرة:  ڇ   ژ ژ  
ھڇ  ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   ڇڻ   

)البقرة: )))).

الأع�ساء  اأ�سماء  النا�ص  يعلم  اجلن�ص،  ق�سية  يب�سط  وهــو  والإ�ــســالم، 

)-  حقيقة الإن�سان: عي�سى عبده واآخر، �ص: ))).

)-  امل�سدر ال�سابق، �ص: ))).
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ت�سمل  عامة  لفظة  وهي  )الفروج(  قراآنه  يف  تعاىل  اهلل  و�سماها  التنا�سلية 

ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ  تعايل:  اهلل  يقول  والتاأنيث،  التذكري  اأع�ساء 

ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ    ڍ   ڍ  
ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڇ )النور: 0) - )))، وهذه 
الت�سمية تذكر يف املواقف احلازمة العلمية، كما جاء يف اأول �سورة املوؤمنني، 

فقد و�سفهم اهلل باأو�ساف يقع يف و�سطها هذا الأمر، وترد هذه الت�سمية بني 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ڇ  ت�سعر باجلالل.  �سابقة ولحقة  اأو�ساف 

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  ڇ )املوؤمنون: 
) - ))( ، فحفظ الفروج جاء بني اخل�سوع يف ال�سالة والبعد عن اللغو واإيتاء 

ال�سالة،  اأوقات  على  واملحافظة  العهد  ورعاية  الأمانة  رعاية  وبني  الزكاة، 

.
(((

وتو�سطه دليل على الهتمام واجلدية واخلطر وعدم الحتقار

كذلك �سمى اهلل تعاىل يف قراآنه اإفرازات اجلهاز التنا�سلي، ف�سمى اإفراز 

واأن  بخلقه،  لالإن�سان  تذكريًا  الكرمي  القراآن  يف  ذكــره  وجــاء  منيًّا،  الذكر 

ڻ       ڻ  ڻ  ڻ   ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ        ہ   ڇ  البدء قادر على الإعادة  القادر على 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڇ  تعاىل:  وقال   ،  (((  -  (7 )القيامة:  ھ  ھڇ 
59) فال�سائل املنوي مادة اخللق   - 5( ڇ)الواقعة:  ڃ  چ  چ   چ   

واحلياة والت�سل�سل الب�سري، و�سماه اأي�سا ماء دافًقا ڇ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ٹ  ٹ  ڤ   ڤڇ )الطارق: 5 - )) ، وقد حدد القراآن الكرمي مكان هذا املاء 

العامة  امل�سرية  الهيئة  الدين،  علم  حممد  والدين،  النف�ص  وعلم  الواقع  بني  اجلن�سية  الرتبية    -(

للتاأليف والن�سر، القاهرة 970)م، �ص: )5، 57.
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يف ج�سم الإن�سان، فقال تعاىل: ڇ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڇ )الطارق: 7).

و�سمى القراآن الكرمي اإفراز الأنثى حي�سًا، ڇ ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ےڇ )البقرة:))))،  
والآية ت�سري اإىل اأن العالقة اجلن�سية بني الزوج وزوجته و�سيلة ل غاية،  هي 

و�سيلة لتحقيق هدف اأعمق يف طبيعة احلياة، هدف الن�سل وامتداد احلياة 

وو�سلها كلها بعد ذلك باهلل، واملبا�سرة يف احلي�ص قد حتقق اللذة احليوانية، 

مع ما ين�ساأ عنها من اأذى ومن اأ�سرار �سحية للرجل واملراأة �سواء، ولكنها 

لحتقق الهدف الأ�سمى ف�ساًل عن ان�سراف الفطرة ال�سليمة النظيفة عنها 

يف تلك الفرتة حيث تن�سرف عن املبا�سرة يف حالة لي�ص من املمكن اأن ي�سح 

.
(((

فيها غر�ص ول اأن تنبت منها حياة

چ  چ  چ  چ      كذلك ذكر القراآن الكرمي األفاظ احلمل والولدة: ڇ 

ڇ  ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ   ڍ      ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  
ڇ  ائ    ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې    ڇ    ،(( )الــرعــد: 

)النحل: )7)، ڇ گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   
ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ  
ۆ  ۆ  ڇ )املوؤمنون: )) - ))(،  واأي�سًا ذكر القراآن الكرمي اأ�سماء 

ڤ   ڇ  املبا�سرة،   منها  كثرية  اأ�سماء  اهلل  اأحله  فيما  وله  اجلن�سي  اللقاء 

ۅ    ڇ  واحلــرث   ،)((7 )البقرة:  ڇ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    
الآية  )))(، ويف  )البقرة:  ڇ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ 
فما  والتوالد،  الإخ�ساب  من  واهدافه  اجلن�سي  اللقاء  طبيعة  اإىل  اإ�سارة 

دام هذا اللقاء حرثًا، فليكن احلرث يف املو�سع الذي يحقق غاية احلرث، 

و�سماه القراآن اباأ�سماء كثرية، منها ق�ساء الوطر ڇ ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  

)-  يف ظالل القراآن �سيد قطب، املجلد الأول، �ص: ))) .
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ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  
ڳڇ )الأحزاب:7)(،  والدخول ڇ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  
ہ  ڇ )الن�ساء: ))( ، وال�ستمتاع ڇ ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ ڇ  )الن�ساء: ))(، اأما اللقاء اجلن�سي املحرم يف الإ�سالم 

ک   ک       ک      ڑڑ   ژ   ژ   ڇ  تعاىل:  قال  زنــًا،  الكرمي  القراآن  ف�سماه 

ک   گ  ڇ )الإ�سراء: ))(، كما �سماه �سفاحاً ،  قال تعاىل: ڇ ڻ  
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ ڇ )الن�ساء: 5)(، كذلك �سماه البغاء ،  

فقال �سبحانه: ڇ ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڇ )النور: ))).

الغريب يف واقعنا اأنه �ساعت ال�ستعا�سة عن امل�سميات التي علمنا القراآن 

الكرمي اإياها بكلمات دارجة ت�سبب احلرج حني يتداولها النا�ص كلما اقت�سى 

الأمر احلديث عن الق�سية اجلن�سية.

نبيلة،  معاٍن  من  اجلن�ص  على  الإ�سالم  اأ�سفاه  مما  الرغم  وعلى 

تعاليمه  فر�ستها  �سوابط  من  اجلن�سي  الن�ساط  مو�سوع  به  اأحاط  ومما 

اإذ مل يكن الإ�سالم ليرتك الإن�سان حر الت�سرف يف ن�ساطه اجلن�سي فيكون 

ُي�سبع �سهوة ج�سده اجلائعة دون قيود حتفظ  اأنثى  اأية  كاحليوان ينزو على 

على الإن�سان حياته وحتفظ على املجتمع اأمنه وا�ستقراره، ومل يكن الإ�سالم 

اأخالقي  اإطــار  دون  ن�سان  الإ بها  زّود  التي  اجلن�سية  الطاقة  ليرتك 

ا�ستعلت  اإذا  احليوان  ي�سرفها  كما  الإن�سان  ي�سرفها  فال  بها  يرتفع 

ميثلها  التي  العظيمة  القيمة  مــن  الــرغــم  وعلى  اجلن�ص،  �سهوة  لديه 

النبوية  وال�ّسّنة  الكرمي  الكتاب  ن�سو�ص  تعك�سها  كما  الإ�سالم  يف  اجلن�ص 

املطّهرة، فاإن مما يثري الده�سة ويدعو اإىل البحث ما ا�ستقر يف وجدان النا�ص 

واأهدافه  ومو�سوعه  مبفهومه  حلق  الذي  لالنحراف  نتيجة  عنه  واأذهانهم 

وغاياته واإغفال املبادئ التي اأر�ساها الإ�سالم، ونتيجة لعادات �سيئة ر�ّسخت 
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»ارتباط  من  الأجيال  تداولتها  مغلوطة  وممار�سات  مفاهيم  الزمن  مع 

اجلن�ص مبا ينايف الأدب اأو اخللق ال�سوّي، مما جعله مو�سع احت�سام وحترج 

الكنايات  اأو  املجازية  الألفاظ  ومعانيه �سارت  األفاظه  اأن  وا�ستنكاف، حتى 

للحياة واجلن�ص  الأ�سماء احلقيقية  التي هي  بالألفاظ  الت�سريح  بعيدًا عن 

)التي عّلمنا القراآن( وما ذلك اإل تاأثٌر مبا غ�سي اجلن�ص من ظلمات جعلته 

على الرغم من طهارته وقد�سّيته بعيدًا عن الأ�سواء مغرقًا يف ليل املجاز، 

.
(((

وكم لهذه املفاهيم من اأثر مدّمر يف حياة الأفراد واملجتمعات«

لها مازالت مو�سوعًا  الإبداعي  الإ�سالم  تناول  امل�ساألة اجلن�سية رغم  اإن 

املرّبني  من  والتجاهل  والتحرمي  التكتم  من  ب�سياج  وحماطًا  و�سائنًا  �سائكًا 

امل�سلمني  ومفكرينا  علمائنا  اآراء  زالت  وما  الرتبوية،  املوؤ�س�سات  ومن 

اأبدعوه  ما  رغم  جتاهل  مو�سع  اجلن�سية  والرتبية  اجلن�ص  مو�سوع  يف 

ودافعًا  وال�سلوك  للم�ساعر  موجهة  هائلة  طاقة  باعتباره  اجلن�ص  جمال  يف 

ت�سمله  الثقافة اجلن�سية مبا  الب�سري، ويف جمال  الكيان  اأ�سياًل عميقًا يف 

من معارف وقيم واجتاهات تتفق وعطاء الإ�سالم الرثي وتعني على الت�سدي 

للهجمة ال�سر�سة والوافد من ثقافة جن�سية تقذف بها الف�سائيات وو�سائل 

اإطار الزواج  الإعالم تزين لعالقات جن�سية غري م�سروعة، واإجناب خارج 

املراهقني  واأحا�سي�ص  م�ساعر  وتثري  ال�سذوذ  ثقافة  وتن�سر  ال�سرعي، 

اأبنائنا. من 

اإن الأمر يتطلب تربية جن�سية �سحيحة تاأخذ يف اعتبارها منهج الإ�سالم 

يف تناول م�ساألة اجلن�ص وتغرّيات ع�سرنا الذي نعي�ص فيه وت�ستهدف الك�سف 

للنا�سئة  وتربز  العميقة  اأغــواره  وت�سرب  مفاهيمه  �سحيح  وعن  اجلن�ص  عن 

واأ�سا�سي  هام  كجزء  ال�سوء  عليه  وتلقي  الإن�سانية  احلياة  على  تاأثريه 

مدبويل،  مكتبة  العوري،  هالة  بوحديبة،  عبدالوهاب  ملوؤلفه  واجلن�ص  الإ�سالم  كتاب  مقدمة  )- من 

القاهرة، ))9)م، �ص: ).
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من ن�سيج احلياة الجتماعية.

اإن الأمر يتطلب تربية جن�سية متّكن الفرد من تنظيم م�ساعره اجلن�سية 

و�سبطها، وتعينه على ح�سن التكّيف يف املواقف اجلن�سية املختلفة، وتك�سبه 

ال�سحيح،  اإىل مق�سودها  بالطاقة اجلن�سية  يتوجه  واجتاهات جتعله  قيمًا 

ال�سرورة  حتقق  تربية  معناها،  احلياة  تفقد  رخي�سة  ملذات  اإىل  ولي�ص 

وت�ستجيب لها، ومتنع ال�سرر وتقي من اآثاره.

- مالمح التميز يف تراث ابن اجلوزي:

عميقة،  ومو�سوعية  بعقالنية  اجلن�سية  امل�ساألة  اجلــوزي  ابن  تناول  لقد 

وكان تراثه الفكري م�ستودعًا لزمرة من الأفكار التي انبثقت عن فهم �سليم 

املتعلقة  اأفكاره  تكن  ومل  املطّهرة،  النبوية  وال�ّسّنة  الكرمي  الكتاب  لن�سو�ص 

مبو�سوع اجلن�ص واأ�سول الرتبية اجلن�سية تعوزها الدقة والو�سوح والذكاء، 

فقد كان الرجل وا�سع الثقافة ذكي ال�ستنتاج، م�ستندًا يف روؤيته اإىل اأ�سول 

الإ�سالم من قراآن و�ُسّنة.

اجلوزي  ابن  عند  اجلن�سية  الرتبية  لأ�سول  تعر�ص  وهي  الدرا�سة  اإن 

تنبه اإىل حقيقة اأن كل تربية ي�ستحيل اأن تتطور اإل من داخل املنجز الدرا�سي 

لهذه الرتبية م�سافًا اإليه جتارب الع�سر اأي جتمع خال�سات اجلذر مع جتربة 

الع�سر وتدخل يف اأفق مثاقفة جتّمع بينهما، كما تنّبه اإىل حقيقة اأخرى هي 

بفكر  الرتبية  حا�سر  لنواجه  وجتاربه  اجلوزي  ابن  اأفكار  اإىل  نعود  ل  اأننا 

املا�سي وتت�سدى له باأ�سلحة قدمية، واإمنا يدفعنا اأمل األ ي�سّكل اإرث علمائنا 

اجلديد  نحو  النطالق  على  وقيدًا  مثبطًا  ثقاًل  الرتبية  ال�سابقني يف جمال 

وف�سيح،  ممتد  تربوي  ف�ساء  يف  التحليق  على  يعني  قويًا  جناحًا  بل  املفيد، 

ويفتح اآفاقًا تربوية اأمام مو�سوعات تثري قلقًا وت�سّبب حرية.

امل�سلمني ميتلك باجلهد  ابن اجلوزي كرتاث غريه من علمائنا  اإن تراث 
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وممار�ساتنا  فكرنا  ب  تخ�سّ دافعة  حيوية  طاقة  اإىل  التحّول  قابلية  الواعي 

ننطق  وحــني  معا�سر،  باأ�سلوب  الــرتاث  ذلــك  نقدم  حني  وذلــك  الرتبوية، 

بامل�سكوت عنه فيه، وحني نك�سف عن املتلّب�ص من خفاياه، وحني نخ�سعه اإىل 

غريه  لدى  و  اأ علمائنا  لدى  تربوي  منجز  اأي  اإىل  ينظر  ل  ناقد  فكر 

معا�سرينا على اأنه املنجز النهائي واملكتمل والأخري، ول يتعامل مع اأي  من 

اأفكار تربوية ب�سرية باأي �سكل من اأ�سكال القدا�سة التي ت�سعها فوق النقد.

يخاطبنا  اأن  يف  جناحه  هو  الرتبوي  اجلــوزي  ابن  فكر  يف  ما  اأمتع  اإن 

يف ع�سرنا هذا بلغته واأ�سلوبه، واأن نتقبله بال ا�ستهجان ورمبا بنف�ص القدر 

من التقّبل الذي تلقفه به ع�سره، فمعاين اأفكاره ما زالت م�سحونة بالطاقة 

مفعمة باحليوية رغم قدمها يف التاريخ.

تعرف الرتبية اجلن�سية باأنها »�سائر التدابري الرتبوية التي ميكن اأن تعني 

ال�سباب بكيفية ما على التهيوؤ ملواجهة م�سكالت احلياة، تلك امل�سكالت التي 

، كما تعرف باأنها: »ذلك النوع من الرتبية 
(((

تتمركز حول الغريزة اجلن�سية«

والجتاهات  ال�ساحلة  واخلــربات  العلمية  باملعلومات  الإن�سان  متد  التي 

ال�سليمة اإزاء امل�سائل اجلن�سية.. يف اإطار التعاليم الدينية والقيم الأخالقية 

 ،
(((

اجلن�سية« املواقف  يف  التوافق  حل�سن  يوؤهل  مما  املجتمع  يف  ال�سائدة 

التكّيف  حل�سن  توؤهله  التي  ال�ساحلة  »اخلربة  الفرد  اإعطاء  كذلك  وهي 

يف املواقف اجلن�سية.. ويرتتب على اإعطاء هذه اخلربة اأن يكت�سب اجتاهًا 

.
(((

عقليًا �ساحلًا اإزاء امل�سائل اجلن�سية والتنا�سلية«

وللرتبية اجلن�سية تعريفات متعددة غري ما ذكرنا، تدور يف الغالب الأعم 

لطبيعتهم  الأفــراد  لإدراك  املبذول  الرتبوي  واجلهد  الرتبوية  العملية  على 

)- »الرتبية اجلن�سية« �سريل بيبي، �ص: 9.

)- »علم نف�ص النمو« )الطفولة واملراهقة(: حامد عبدال�سالم زهران، �ص: )0).

)- »اأ�س�ص ال�سحة النف�سية«، عبدالعزيز القو�سي، مكتبة النه�سة امل�سرية، القاهرة 9)9)م، �ص: )50.

54



اجلن�سية وتزويدهم باملعرفة واخلربة للم�ساألة اجلن�سية وما يتعلق باجلن�ص 

وال�سلوك  والتنا�سل  والأخالقية  والنفعالية  والنف�سية  املختلفة  اأبعاده  يف 

وطهارة  الفرد  �سحة  اأجل  من  به  املرتبطة  واملفاهيم  والقيم  اجلن�سي 

و�سالمته. املجتمع 

»الرتبية  كتب م�سطلح  فيما  يذكر  اجلــوزي مل  ابن  اأن  من  الرغم  وعلى 

لتعريفاته  كما عر�سنا  ومفهومه  امل�سطلح  هذا  م�سمون  اأن  اإل  اجلن�سية«، 

مل يغب عن ابن اجلوزي ومل تهمله كتاباته، ومل يغفل �سيئًا مما اأ�سارت اإليه 

تعريفات هذا امل�سطلح فيما كتب، وكان جهده رائعًا يف تقدمي معرفة باأبعاد 

ا�ستهدفت  واجتماعيًا  ونف�سيًا  وعقليًا  وف�سيولوجيًا  دينيًا  اجلن�سية  امل�ساألة 

اجلن�سية،  املواقف  �ستى  يف  ال�سليم  اجلن�سي  التوافق  حتقيق  املعرفة  تلك 

وي�ستطيع القارئ لرتاث ابن اجلوزي فيما يتعلق باجلن�ص اأن يجزم بثقة اأن 

م�سطلح »الرتبية اجلن�سية« اإن غاب فاإن املفهوم وامل�سمون مل يغب، و�سوف 

نعر�ص لذلك تف�سياًل يف اأهداف الرتبية اجلن�سية عنده ويف اأ�سوله العقدية 

باإيجاز �سناأتي على  اأن ن�سري  والف�سيولوجية والنف�سية والجتماعية، ويكفي 

اجلن�سية«  »الرتبية  م�سطلح  حمتوى  اإىل  القادمة  ال�سفحات  يف  تف�سيله 

فطري  دافع  اجلن�سي  الدافع  اأن  اإىل  الأوىل  الوهلة  منذ  ي�سري  فهو  عنده، 

مرّكب يف طبيعة الإن�سان كدوافع اأخرى عديدة، واأن لهذا الدافع اجلن�سي 

الدافع  الطبع، وحّدد مق�سود هذا  الدافع مبيل  وقد عرّب عن هذا  وظيفة، 

اأن الهوى ميل الطبع اإىل ما يالئمه، وهذا  ووظيفته وفائدته، فقال: »اعلم 

امليل قد خلق يف الإن�سان ل�سرورة بقائه فاإنه لول ميله اإىل املطعم ما اأكل، 

واإىل امل�سرب ما �سرب، واإىل املنكح ما نكح، وكذلك كل ما ي�ستهيه، فالهوى 

اإليه  اأن وظيفة اجلن�ص التي يحققها الدافع  ، وبنّي 
(((

م�ستجلب له ما يفيد«

»ملا كان  الوجود، فقال:  وامتداد  وا�ستمرار احلياة  الإن�ساين  النوع  بقاء  هو 

)- »ذم الهوى« ابن اجلوزي، �ص: )).
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مراد اهلل تعاىل من اإيجاد الدنيا ات�سال دوامها اإىل اأن ينق�سي اأجلها، وكان 

الآدمي غري ممتد البقاء فيها اإل اإىل اأمد ي�سري، اأخلف اهلل تعاىل منه فحثه 

، وقال يف »فوائد 
(((

على �سببه يف ذلك.. من حيث الطبع باإيقاد نار ال�سهوة«

اجلن�ص ووظيفته واملق�سود الأعظم منه«: »تاأملت يف فوائد النكاح ومعانيه 

.
(((

ومو�سوعه فراأيت اأن الأ�سل الأكرب يف و�سعه وجود الن�سل«

الأ�سا�ص  يف  يت�سابهان  ــوان  واحلــي فــالإنــ�ــســان  اجلن�ص  طبيعة  عــن  اأمـــا 

فاإذا  الأ�سا�سية،  الفطرية  الدوافع  من  كغريه  اجلن�سي  للدافع  الف�سيولوجي 

كان الإن�سان »ركب فيه الهوى ليكون �سببًا جللب النافع.. ولول تركيب الهوى 

.
(((

املائل ب�ساحبه اإىل النكاح ما طلبه اأحد ففات الن�سل«

فكذلك احليوان قد ركب فيه ذلك الهوى املائل به لإ�سابة لذة املنكح، لكن 

»البهائم واقفة مع طباعها ل نظر لها اإىل عاقبة ول فكر يف ماآل، فهي تتناول 

، واإن كانت احليوانات رغم ت�سابه دافعها اجلن�سي 
(((

ما يدعوها اإليه الطبع«

من  ت�سيب  فهي  الف�سيولوجية  الناحية  من  الإن�سان  عند  اجلن�ص  دافع  مع 

ذلك  لي�ص  لكن  الإن�سان،  ي�سيبه  ل  ما  ف�سيولوجيًا  اجلن�سي  الإ�سباع  لذة 

اأ�سا�سًا لال�ستمتاع بلذات  يرى ابن اجلوزي، فالإن�سان مل يخلق  فيما  ميزة 

املنكح واملطعم وامل�سرب، فهو خملوق ملهمة وجودية اأعظم من ذلك بكثري، 

واأن اهلل قد وهبه عقاًل يكبح به نوازع دوافعه »اإن الإن�سان مل يخلق للهوى 

البهيمة  اأن  هذا  على  ويدل  لالآجل،  والعمل  العواقب  يف  للنظر  هيئ  واإمنــا 

ت�سيب من لذة املطعم وامل�سرب واملنكح ما ل يناله الإن�سان مع عي�ص هني 

�سهواتها  على  منهمكة  وهي  اإىل منحرها  ت�ساق  ولهذا  وهم،  فكر  خال عن 

)- »تلبي�ص اإبلي�ص«، ابن اجلوزي، �ص: ))).

)- »�سيد اخلاطر« ابن اجلوزي، �ص: )).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص: )9.

)- »ذم الهوى« ابن اجلوزي، �ص: 9).
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 ،
(((

لفقدان العلم بالعواقب، والآدمي ل ينال ما تناله لقوة الفكر ال�ساغل«

اأي وقت اتفق، والآدمي ميتنع عن ذلك  اإليه..  البهائم »تفعل ما حتتاج  اإن 

.
(((

بقهر عقله لطبعه«

ويقدم ابن اجلوزي مفاهيم �سحيحة عن احلاجة اجلن�سية تتعلق بطبيعة 

باإ�سباع  املرتبط  ال�سلوكي  النمط  اأن  فيذكر  الإ�سباع  وطلبها  احلاجة  هذه 

اإن�سان رغم فطرية هذه احلاجة،  اإن�سان اإىل  احلاجة اجلن�سية يختلف من 

جميعًا  النا�ص  لدى  لي�ست  احلاجة  لهذه  ال�سلوكية  ال�ستجابات  اأن  مبعنى 

تربوية،  موؤثرات  من  له  يخ�سعون  وما  الأفــراد  تربية  وفق  وذلك  مت�سابهة 

كّونت لديهم الإرادة ومنت لديهم التفكري واأك�سبتهم احلكمة يف التعبري عن 

دافع اجلن�ص، فيقول: من النا�ص من »مالوا مع ال�سهوة والهوى، ومل يفهموا 

وفاتهم  فيه  طائل  ل  فيما  زمانهم  ف�ساع  ال�سهوة(  )اأي  و�سعها  مق�سود 

، ومنهم من �سلك غري ذلك 
(((

خلقوا لأجله واأخرجهم هواهم اإىل ف�ساد ما 

قطع  على  للبدن  اإعانة  خلقت  اإمنــا  ال�سهوات(  )اأي  الأ�سياء  هذه  اأن  علم 

كاحليلة  فيها  اللذة  واإمنا جعلت  اللتذاذ،  لنف�ص  تخلق  ومل  الدنيا،  مراحل 

ملا جعلت احليوانات  بها  الّتنّعم  املق�سود  كان  لو  اإذ  النفع بها،  اإي�سال  يف 

، ويف حتليل ابن اجلوزي للغاية من 
(((

البهيمية اأوفى حظًا من الآدمي منها«

اجلن�سية  الرتبية  من  الغاية  لكن  احلاجة،  اإ�سباع  ممار�سة اجلن�ص ذكر 

اجلن�سية، تلك التي تتطلب اإر�ساء الدافــع اجلن�سي  ال�سحة  حتقيق  عنده 

اإر�سـاء ل ي�سر ول ي�سبب اأذى، ولكن ي�سكن ما يثريه الدافع من انفعـــالت، 

يقـــول ابن اجلوزي: »لول جواذب يف الباطن )دوافع( من الطبيعة ما بقي 

البدن، فاإن ال�سهوة.. تثور فاإذا وقعت الغنية )اأي مت الإ�سباع( مبا يتناول كفت 

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

)- »�سيد اخلاطر« ابن اجلوزي، �ص: )9.

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.
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 ،
(( (

البدن« م�سلحة  على  الباعث  ونعم  ورائد  مريد  فال�سهوة  ال�سهوة، 

ابن اجلوزي اأن الدافع اجلن�سي اإذا اأعيق عن بلوغ  يبنّي  الإطار  ويف هذا 

وقع  اأفرطت  اإذا  اأنها  »غري  النف�سي..  واملر�ص  والف�ساد  ال�سرر  وقع  هدفه 

الأذى، ومتى منعت ما تريد على الإطالق مع الأمن من ف�ساد العاقبة عاد 

تتداعى  الذي  ال�سقم  واختالف  اجل�سم  ووهن  النف�ص  اأحوال  بف�ساد  ذلك 

.
(((

به اجلملة«

هذا اإىل غري ذلك مما �سنعر�ص له من اآراء ابن اجلوزي واأفكاره يف اأزمة 

املراهقة، ويف العالقات اجلن�سية والتوافق اجلن�سي بني الزوجني، وغري ذلك 

من املفاهيم واحلقائق والجتاهات ال�سحيحة مما يدفع اإىل الفهم الكامل 

وال�سحيح لأبعاد الدافع اجلن�سي.

ومبا  املختلفة،  باأبعادها  اجلن�سية  الرتبية  م�سمون  اإن  القول:  خال�سة 

الأبعاد  واإدراك  اجلن�سية،  احلاجة  لطبيعة  �سليم  فهم  تنمية  من  ت�ستهدفه 

املتطورة للجن�ص، ومكانته يف حياة الفرد ال�سخ�سية والأ�سرية كلها تناولها 

قال  فيما  معه  نتفق  وقد  بالنظر،  جدير  راأي  فيها  له  وكان  اجلوزي  ابن 

اأو نختلف، لكن املهم اأن مفهوم الرتبية اجلن�سية مل يغب عن فكره واإن غاب 

يف اإنتاجه ا�ستخداُم امل�سطلح.

- مقومات الرتبية العامة والرتبية اجلن�ضية عند ابن اجلوزي:

من  عــدد  على  يقف  اأن  الفكري  اجلـــوزي  ابــن  ــرتاث  ل الــقــارئ  ي�ستطيع 

والرتبية  عامة  ب�سفة  الرتبوية  العملية  كبرية  بدرجة  حتدد  التي  املقومات 

الرتبية  ت�ستهدفه  وما  اأمناطها،  من  ومنطًا  منها  نوعًا  باعتبارها  اجلن�سية 

واملفاهيم  واملعارف  باحلقائق  وتزويدها  الإن�سانية  لل�سخ�سية  ت�سكيلها  يف 

والقيم ال�سحيحة، وما ت�ستهدفه كذلك من تكوين اجتاهات عقلية ونف�سية 

)- امل�سدر ال�سابق،  �ص: ))، 7).

)- »�سيد اخلاطر« ابن اجلوزي، �ص: 7).
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الدوافع  لنطالق  كابحة  لل�سلوك،  �سابطة  اأخالقية  ومعايري  �سحيحة، 

واحلاجات موجهة اإياها ملا يحقق النفع ويدفع ال�سرر.

بال�سرورة،  اجلن�سية  وللرتبية  عامة،  للرتبية  املحددة  املقومات  هذه 

حددها ابن اجلوزي فيما يلي:

1 - املرياث البيولوجي واخل�ضائ�ص الوراثية:

ذهب ابن اجلوزي اإىل اأن عامل الوراثة هو الذي ي�سع احلدود التي ميكن 

عامة،  ب�سفة  الرتبية  اأهــداف  بل  اجلن�سية  الرتبية  غايات  اإليها  ت�سل  اأن 

فالرتبية اجلن�سية لن تثمر ما مل تكن اخل�سائ�ص الوراثية التي و�سعها اهلل 

القائل:  فهو  ومعينة،  م�ساعدة  والديه  من  الإن�سان  وورثها  الفطرة  يف 

، وذلك باأن 
(((

واهلل ما ينفع تاأديب الولد اإذا مل ي�سبق اختيار اخلالق لذلك

على  وللتاأديب  للرتبية  ت�ستجيب  التي  والقابليات  ال�ستعدادات  فيه  يخلق 

حد قول ابن اجلوزي. ويو�سح ذلك بقوله: 

غفلته،  رقاد  من  يتيّقظ  من  وانتباه  يهتدي  َمْن  هداية  �سبب  يف  »تفكرت 

لأمر  اأرادك  اإذا  قيل:  اختيار اخلالق عّز وجّل، كما  الأكرب  ال�سبب  فوجدت 

، اإن اخل�سائ�ص وال�سفات املوروثة تهيئ وتعّد اأر�سية �ساحلة 
(((

هياأك له«

لبذور الرتبية وغر�ص ما تريد فيها، كما تعني على تقومي الطباع واإك�ساب 

ما يراد اإك�سابه من معايري وقيم واآداب، وجتعل »اأقل الريا�سة )الرتبية( فيه 

، وقد يبدو لنا اأن ما يرثه الفرد عن اأ�سوله 
(((

يوؤثر كما ينفع امل�سّن الفولذ«

من ا�ستعدادات بيولوجية قد ل يكون على درجة كبرية من الأهمية يف الرتبية 

اأن ن�سّلم باأن التعليم الإن�ساين يعتمد عليها اإىل حد  اأنه »من ال�سروري  اإل 

)- امل�سدر ال�سابق،  �ص: )0).

)- امل�سدر ال�سابق،  �ص: )9).

)- »الطب الروحاين«: ابن اجلوزي، �ص: )5.
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بعيد، ومن الوا�سح اأن من عندهم نق�سًا اأو معّوقات وراثية، اإما اأنه ي�ستحيل 

.
(((

تطبيعهم اجتماعيًا، اأو تواجههم م�سكالت خا�سة اأثناء هذه العملية«

بالأ�سول  اجلــوزي  ابن  اهتمام  نف�سر  اأن  ن�ستطيع  املبداأ  هذا  �سوء  ويف 

)الآباء( التي تنقل اإىل الفروع )الأبناء( اخل�سائ�ص والإمكانات اجل�سمية 

وال�ستعدادات العقلية والنف�سية التي توؤثر يف الرتبية، ويف عملية الريا�سة 

ويقول  اأ�سله«،  اإىل  يرجع  ال�سيء  »اإن  يقول:  فهو  قوله،  حد  على  والتاأديب 

فيمن..  الأ�سول  اأّي  ينظر  اأن  للعاقل  »مفيد  الوراثي  املبداأ  هذا  تاأكيد  يف 

، ويبنّي يف عبارات �سريحة اإميانه باأن الوراثة متثل 
(((

يزوجه اأو يتزوج اإليه«

ا�ستعدادًا قوي التاأثري بالن�سبة لكثري من نواحي ال�سعف اجل�سمي والإ�سابة 

بالأمرا�ص مما يعوق عملية الرتبية عن حتقيق اأهدافها، وابن اجلوزي يربط 

ينعك�ص  البنية  و�سحة  ال�سورة  اأن جمال  ويرى  وباطنه  الإن�سان  بني ظاهر 

على ما بالداخل من م�ساعر وانفعالت وعواطف واجتاهات عقلية ونف�سية 

فيقول: »متى �سحت البنية ومل يكن فيها عيب فالغالب �سحة الباطن وح�سن 

اخللق، ومتى كان فيها عيب فالعيب يف الباطن اأي�سًا، فاحذر من به عاهة 

والروؤية  ال�سورة  مبالحظة  يكتفي  ل  ثم   ،
(((

ذلــك« وغري  والأعمى  كالأقرع 

الب�سرية للتاأكد من �سالمة البنية التي هي ح�سب راأيه تنعك�ص على �سالمة 

الباطن، بل ياأمر  بالتجريب تاأكيدًا ملا اأثبتته املالحظة اأخذًا باحلذر الالزم، 

ويقول: »ثم مع معرفة اأ�سول املخالط وكمال �سورته لبد من التجربة قبل 

.
(((

املخالطة وا�ستعمال احلذر لزم«

تربيته  يف  للفرد  البيولوجي  املــرياث  بتاأثري  اجلــوزي  ابن  لقتناع  ونتيجة 

)- »علم النف�ص الجتماعي الرتبوي«: �سيد اأحمد عثمان، �ص: )).

)- »�سيد اخلاطر« ابن اجلوزي، �ص: 0)).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص: ))).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص: )).
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ــزواج  )ال عليه  نطلق  اأن  ميكن  مبا  كبريًا  اهتمامًا  ــدى  اأب طباعه،  وتقومي 

جيدة  وراثية  ا�ستعدادات  يحمل  ن�سل  اإجنــاب  اأجــل  من  وذلــك  النتقائي( 

ت�سمح بكمال التنمية والرتقية للج�سم والعقل والوجدان وذاك هدف الرتبية 

اجلن�سية، وقد �سرح ابن اجلوزي اأن مق�سود الزواج وغايته اإجناب اأطفال 

، ثم زاد 
(((

املنكوح« الوطر فليتخرّي  الولد وق�ساء  اأراد  اأ�سحاء، يقول: »من 

الأمر تف�سياًل مبّينًا اأن اختيار الزوجة يجب اأن يراعي �سالمة البدن و�سحة 

النف�ص واخللق معًا، ول يكفي جمال ال�سورة وحده ول �سحة البدن وحدها 

يرجى  ما  لذواتهم  ويحقق  الرتبوي  اجلهد  فيهم  يثمر  اأطفال  لإجنــاب 

لهم من كمال قدرما توؤهلهم ا�ستعداداتهم، يقول ابن اجلوزي: »ثم ينبغي 

خلت  اإذا  ال�سورة  فاإن  اخلفي  من  فاإنها  الأخالق  يتفر�ص  اأن  للمتخرّي 

.
(((

من املعنى كانت خ�سراء الدمن، فاإن جنابة الولد مق�سودة«

لقد كان ابن اجلوزي على وعي تام باأن اخل�سائ�ص الوراثية للفرد تنتقل 

اإليه من والديه، واأن هذه اخل�سائ�ص ميكن التنبوؤ بها من خالل مالحظة 

الداخل،  على  �سورتها  تنعك�ص  اإذ  الظاهر  يف  للزوج  اجل�سمية  البنية 

اإىل  اأي�سًا  تنتقل  اأنها  يعتقد  التي  اخللقية  ال�سفات  تفح�ص  خالل  ومــن 

الفرد من والديه، لكن العلم الآن يثبت اأن ال�سمات واخل�سائ�ص لي�ست هي 

اأن الإمكانيات الكامنة - لي�ست  التي تورث، حيث »تو�سح درا�سات الوراثة 

يوؤثر  هامًا  عاماًل  الوراثة  وتعترب  تورث  التي  هي   - ال�سمات واخل�سائ�ص 

يف النمو من حيث �سفاته ومظاهره، نوعه ومداه، زيادته ونق�سانه، ن�سجه 

وتنتقل  النوع،  وراثة خ�سائ�ص  على  النمو  معدل  يتوقف  وهكذا  وق�سوره.. 

.
(((

الوراثة اإىل الفرد من والديه واأجداده و�ساللته«

العمل  لــدوره يف جناح  ــًا  واإدراك الوراثة  لعامل  ابن اجلــوزي  وتقديرًا من 

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

)- »�سيد اخلاطر« ابن اجلوزي، �ص: )).

)- »علم نف�ص النمو« حامد عبدال�سالم زهران، �ص: 5).
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الــزواج  اأهمية  يــوؤكــد  راح  اجلن�سية،  الرتبية  اأهـــداف  وحتقيق  الــرتبــوي 

امراأة  يتخرّي  اأن  للعاقل  »ينبغي  يقول:  ال�سالح،  الزوج  النتقائي واختيار 

اأنه  واأح�سب   ،
(((

ال�سن« يف  يقاربه  من  وليتزوج  �سالح..  بيت  من  �ساحلة 

ق�سد بال�سالح كل ما حتمله الكلمة من معاين ال�سالح اجل�سمي والعقلي 

النف�ص،  وباطن  اجل�سم  ظاهر  بني  يربط  راأيناه  وقد  واخللقي،  والنف�سي 

�سحيحة  ذرية  اإجناب  يريد  الذي  الرجل  من  اجلوزي  ابن  طلب  وقد  هذا 

الظاهر والباطن، وكان ذلك يف ع�سره الذي اأباح الت�سري و�سراء اجلواري 

اأن يجّرب  اإىل  والإجناب منهن ، فكانت ن�سيحته »اأن يعزل عن اململوكات 

.
(((

خلقهن ودينهّن، فاإذا ر�سيهّن طلب الولد منهن«

ومن اأجل امتالك الطفل ل�ستعدادات وراثية جيدة ت�سمح للرتبية بتمنيتها 

ال�سن  لعامل  ويعطي  الزوجة  اختيار  اأهمية  يوؤكد  املتكامل،  للنمو  حتقيقًا 

الأمرا�ص  من  واخللو  بال�سحة  تتمتع  ذريــة  اإجنــاب  يف  قــدرة  الزوجني  يف 

اجل�سمية والنف�سية، فالولد الذي هو نتاج عالقة بني �سابني يتمتعان بال�سحة 

والقوة والعافية �سيكون اأوفر �سحة واأكمل ا�ستعدادًا من الولد الذي ياأتي من 

كبار ال�سن، والختيار والنتقاء الزواجي، عالوة على اأثره يف �سحة املولود 

 - تعبريه  حّد  على   - فيه  وتتوفر  الزوجني  لكال  اجلن�سية  املتعة  يحقق  فهو 

كمال اللذة، وبذلك يحقق الزواج اأهدافه كاملة من اإجناب الولد ال�سحيح 

ال�سليم ال�سوي، ومن ح�سول ال�ستمتاع الكامل بعالقة جن�سية بني الزوجني، 

يقول ابن اجلوزي: »اإن تخرّي املنكوح ي�ستق�سي ف�سول املني فيح�سل للنف�ص 

كمال اللذة ملو�سع كمال بروز الف�سول، ثم قد يوؤثر هذا يف الولد اأي�سًا فاإنه 

اإذا كان من �سابني قد حب�سا اأنف�سهما عن النكاح مديدة كان الود اأقوى منه 

، ومل يكتِف ابن اجلوزي بذكر �سفة ال�سباب ك�سرط لإجناب 
(((

من غريهما«

)- »�سيد اخلاطر« ابن اجلوزي، �ص: 00).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص: ))).

)- »�سيد اخلاطر« ابن اجلوزي، �ص: )).
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النجيب من الأولد، بل راح يحدد ال�سن املالئمة لذلك ويرى اأنه حتى �سن 

الأطفال  من  الأ�سوياء  الأ�سحاء  اإجنــاب  على  قــادرة  املــراأة  تظل  الثالثني 

وتكون يف اأكمل حالتها، ثم بعد هذه ال�سن يوؤثر العمر املتقدم �سلبًا يف نتاج 

يكون  اإمنــا  امل�ستح�سنة  ــراأة  »امل يقول:  الزوجني،  بني  اجلن�سية  العالقة 

، هذا 
(((

فيها« اأثر  بلغتها  فاإذا  الثالثني،  اإىل  بلوغها  وقت  من  كمالها  حال 

الجتماعية  احلياة  لوقائع  وم�ساهداته  اجلوزي  ابن  مالحظات  كانت  واإن 

بتاأثري  يتعلق  فيما  ونتائجه  اأحكامه  منه  ا�ستقى  الذي  املنبع  يف ع�سره هي 

اأبحاثًا كثرية جرت  فاإن  واملولود،  الوالدين يف �سالمة و�سحة اجلنني  عمر 

والديه  باأعمار  الفرد  حياة  تاأثر  اأثبتت  العلمية  �سروط  فيها  توفرت  موؤخرًا 

الذين  الأطفال  يختلفون عن  �سابني،  زوجني  يولدون من  الذين  »فالأطفال 

يولدون من زوجني جاوزا مرحلة ال�سباب.. وتوؤكد الأبحاث اأن ن�سبة الأطفال 

امل�سّوهني واملعتوهني تزداد تبعًا لزيادة عمر الأم خا�سة بعد �سن اخلام�سة 

، وقد حالف التوفيق ابن اجلوزي يف تقريره حلقيقة اأن املراأة 
(((

والأربعني«

اإذا جتاوزت �سن الثالثني اأّثر ذلك فيها، فقد اتفقت مالحظات ابن اجلوزي 

اخلام�سة  فوق  من  »الأمــهــات..  اأن  ترى  حمدثة  درا�سات  مع  خربته  ونتاج 

املتاأخرين، عن الأمهات الالتي  والثالثني يزيد احتمال اإجنابهن لالأطفال 

 .
(((

تقع اأعمارهّن فيما بني الع�سرين واخلام�سة والثالثني

اإثبات  ال�سدد  هذا  يف  اجلوزي  ابن  كالم  من  ذكرنا  فيما  املراد  ولي�ص 

كان  �سابني..  من  كان  »اإذا  اأنه  وهي  احلقيقة  هذه  تاأكيد  يف  له  ال�سبق 

الولد اأقوى منه من غريهما«، واأن املراأة التي تلد الأطفالل وهي عنده »املراأة 

امل�ستح�سنة اإمنا يكون حال كمالها من وقت بلوغها اإىل الثالثني، فاإذا بلغتها 

املالحظة  دقيق  �سيخ  مالحظات  بني  مقارنة  عقد  املــراد  ولي�ص  فيها«،  اأثر 

)- امل�سدر ال�سابق، �ص: 55).

)- »الأ�س�ص النف�سية للنمو« فوؤاد البهي ال�سيد، �ص: )).

)- »�سيكولوجية الطفولة وال�سخ�سية«: جون كوجنر واآخران، �ص: )9، 95.
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تكن  الآن ومل  نعرفها  التي  واأ�ساليبه  العلم  و�سائل  اإىل  ت�ستند مالحظاته  ل 

مقارنة  فتلك  علمية حديثة،  درا�سات  اأثبتته  ما  وبني  متوفرة يف ع�سره، 

ل ينبغي اأن حتدث، اإمنا كان املراد اأن الرجل منذ زمن بعيد يقرب من الألف 

عام لحظ يف واقع حياته اأمرًا اعتقد يف �سحته واأكد حقيقته واأثبتها �سواء 

مالحظات  كانت  لكنها  تتفق،  مل  اأم  العلم  به  جاء  ما  مع  ذلك  بعد  اتفقت 

جديرة بالهتمام كما هي جديرة بالذكر.

�سابني،  من  كان  اإذا  وقوته  الولد  جنابة  اأكــد  قد  اجلــوزي  ابن  كان  واإذا 

فاإنه اأي�سًا ا�ستحّب تقارب العمر بني الزوجني لهذا الغر�ص، واأي�سًا لتقارب 

ميولهما ورغباتهما و�سيادة لغة التفاهم بينهما مما ينعك�ص ب�سورة اإيجابية 

على �سحة اجلنني، وعلى توفري بيئة اأ�سرية واجتماعية ومناخ مهيئ لرتبية 

�سليمة حمققة لأهدافها، ولهذا قال: »ينبغي للعاقل اأن يتخرّي امراأة �ساحلة 

.
(((

من بيت �سالح.. وليتزوج من يقاربه يف ال�سن«

واإذا كان ابن اجلوزي قد اأكد اأهمية �سحة البدن وجمال ال�سورة، واعترب 

جنابة  هو  ذلك  ل�سرتاطه  تعليله  وكــان  الباطن،  �سالح  على  دلياًل   ذلك 

يف  ذلك  بعد  ينظر  »ثم  قــال:  وقد  الــزواج  يف  مق�سودة  هي  التي  الولد 

، وقال: »اإنه متى �سّحت البنية 
(((

ال�سور فاإن �سالحها دليل �سالح الباطن«

فيها  كان  ومتى  اخللق،  وُح�ْسن  البدن  �سحة  فالغالب  عيب  فيها  يكن  ومل 

، فاإنه بنّي كيفية 
(((

اأي�سًا، فاحذر من به عاهة« عيب فالعيب يف الباطن 

الظاهر  �سحيح  لن�سل  ا�ستهدافًا  ال�سورة  وكمال  البنية  �سحة  من  التاأكد 

والباطن كامل ال�ستعداد للنمو بالرتبية ال�سحيحة، لكنه وهو يبنّي ال�سبيل 

ملعرفة �سحة البنية وجمال ال�سورة وكمالها يبدو فقيهًا متحرر العقل يتلم�ص 

امل�سلحة وي�سلك اإىل غاياته بغري مواربة اأو التفات بحيث ل يخالف �سرعًا 

)- »�سيد اخلاطر« ابن اجلوزي، �ص: 00).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص: 0)).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص: ))).
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يتزوج من امراأة حتى  األ  ال�ساب  نراه ين�سح  لذا  يتنّكر ملبادئ عقيدة،  ول 

الولد  جنابة  اأراد  »من  ويقول:  نف�سه،  يف  وقوعها  كيفية  لريى  اإليها  ينظر 

اإليها فاإذا وقعت يف  اإن كان زوجة فلينظر  وق�ساء الوطر فليتخرّي املنكوح، 

نف�سه فليتزوجها، ولينظر يف كيفية وقوعها يف نف�سه.. ومن قدر على مناطقة 

املراأة اأو مكاملتها مبا يوجب التنبيه، ثم لريى ذلك منها فاإن احل�سن يف الفم 

والعينني، وقد ن�ص اأحمد )ابن حنبل( على جواز اأن يب�سر الرجل من املراأة 

.
(((

التي يريد نكاحها ما هو عورة ي�سري اإىل ما يزيد على الوجه«

البيولوجية  ال�سفات  انتقال  على  تاأكيده  يقت�سر  مل  اجلــوزي  ابن  لكن 

اجل�سمية من الآباء اإىل الأبناء بطريق الوراثة ومن ثم كان حديثه عن �سحة 

البدن وكمال ال�سورة، واإمنا اأكد كذلك انتقال ال�سمات الأخالقية كذلك عن 

طريق الوراثة، فقال: »ينبغي للمتخرّي اأن يتفّر�ص الأخالق.. فاإن جنابة الولد 

، وقد �سبقت الإ�سارة اإىل ن�سيحته للرجل الذي يت�سرى - اأي 
(((

مق�سودة«

ودينهّن،  اأن يجرب خلقهن  اإىل  اململوكات  يعزل عن  »اأن   - يواقع اجلواري 

، ونحن حتى الآن مل نقف على مدى التاأثري 
(((

فاإذا ر�سني طلب الولد منهن«

املبا�سر للوراثة يف انتقال ال�سفات اخللقية، واإن وقفنا على انتقال ال�سفات 

مثل  الوظيفية  والعالقات  بال�سمات  وعالقته  الوراثة  »دور  فاإن  اجل�سمية، 

امليول املزاجية وال�سمات العقلية دور غري مبا�سر، هذه اخلوا�ص تعّد وظائف 

.
(((

للكيان اجل�سمي والوراثة ت�سع حدود الإمكانيات العقلية«

تتوقف  اخللقية  وال�سفات  املزاجية  كال�سمات  �سيكولوجية  اأمورًا  اأن  ومع 

اأكرث ما تتوقف على عمل املحيط والبيئة، ومع اأن كثريًا من درا�سات ال�سلوك 

الب�سري تدل على اأن عادات الفرد واأ�سكال �سلوكه م�سببة عن خربته اأكرث 

)- امل�سدر ال�سابق، �ص: )).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص: )).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص: ))).

)- »النمو من الطفولة اإىل املراهقة« حممد جميل من�سور واآخر، �ص: 7)).
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منها عن وراثته، ومع ذلك فاإن العوامل الوراثية املرتبطة بها تعمل متكافئة 

.
(((

ومت�سامنة مع العوامل البيئية

ويحدد ابن اجلوزي �سفات املراأة التي حتقق الغر�ص من الزواج، وهي: 

امراأة  على  قدر  »من  ويقول:  النف�ص،  �سحيحة  البدن  �سحيحة  تكون  اأن 

�ساحلة يف ال�سورة واملعنى فليغم�ص عن عوراتها.. يح�سل الغر�سان منها 

.
(((

الولد وق�ساء الوطر«

املقومات  اأحــد  واعتباره  الرتبية  يف  البيولوجي  املــرياث  تاأثري  اإطــار  ويف 

الهامة املحددة للعمل الرتبوي يحذر ابن اجلوزي من زواج الأقارب، ويف�سل 

عليه زواج الغرباء اأو الأباعد، واخلري عنده يف الزواج من املراأة الأجنبية، 

اأي التي لي�ست من العائلة فذاك اأف�سل عنده من املراأة ذات الدرجة القريبة 

يف القرابة، ففي ف�سل من كتابه »�سيد اخلاطر« يتحدث عن فوائد النكاح 

وي�سري اإىل ما يوؤثر يف قوة الولد تبعًا لو�سع وحالة الزوجني، يقول: »ولهذا 

، ول اأدري اأكان ابن اجلوزي قد 
(((

كره نكاح الأقارب.. ومدح نكاح الغرائب«

العائلية  ال�سفات  انتقال  الأقارب يف  زواج  اأثر  اليوم من  ندركه  ما  اأدرك 

يف الأبناء ب�سكل وا�سح، اأعني ال�سفات ال�سعيفة فتنتقل من جيل اإىل اآخر 

ثقافته  و�سعة  بدقة مالحظاته  اأنه  الظن  واأغلب  الأقــارب،  زواج  كره  ولهذا 

الغرائب كان م�سهورًا  نكاح  والإ�سالمية كان يدرك ذلك، فتف�سيل  العربية 

ال�سائب  بني  [ جلماعة من  العرب، فقدميًا قال عمر بن اخلطاب  عند 

لحظ �سعف ذراريهم من الأطفال: »يا بني ال�سائب قد اأ�سويتم فانكحوا يف 

، ويعّلل ابن قدامة تف�سيل عمر للزواج من الغرائب بعد اأن لحظ 
(((

الغرائب«

)- »علم النف�ص الرتبوي«: فاخر غاقل، �ص: )).

)- »�سيد اخلاطر« ابن اجلوزي، �ص: )).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص: )).

ع�سرة،  ال�سابعة  الطبعة  املــاوردي،  الب�سري  حممد  بن  علي  احل�سن  اأبو  والدين«:  الدنيا  »اأدب   -(

املطبعة الأمريية، �ص: 7)).
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الأجنبية  من  الــزواج  يف  بقوله  القبيلة  هذه  اأبناء  يف  ظهر  قد  ال�سعف 

»لأن ولدها اأجنب، ولهذا يقال: اغرتبوا ل ت�سووا، يعني انكحوا يف الغرائب 

 .
(((

كي ل ت�سعف اأولدكم، كما قال بع�سهم: الغرائب اأجنب

ول اأظن اأن مثل هذا الأمر كان يغيب عن �سيخ وا�سع الثقافة كثري املعرفة 

»اأن الزوجني  الآن وذلك  توؤيده درا�سات عديدة  الأمر  كابن اجلوزي، فهذا 

اإذا كانا من اأ�سرة واحدة انتقل اإىل اأولدهما بطريق الوراثة جميع ال�سفات 

الوراثية ال�سيئة التي تخت�ص بها اأ�سرتهما، لوجود هذه ال�سفات ب�سكل ظاهر 

اأو م�ستكن يف الأبوين معًا، على حني اأنهما اإذا كانا من اأ�سرتني خمتلفتني فاإنه 

يندر اأن يّتحدا يف �سفة وراثية �سيئة، بل تكون �سفاتهما الوراثية متنوعة يف 

العادة فيقابل يف نواحي ال�سعف يف اأحدهما نواح قوية يف الآخر فيما ينتقل 

على  حمدثة  درا�سات  كذلك  دّلت  ولقد   ،
(((

الوراثة« بطريق  اأولدهما  اإىل 

واأن النزوع نحو املر�ص العقلي  القرابة،  اأن ال�سفات تورث بح�سب درجة 

ُي�ساحب درجة القرابة، مع الأخذ يف العتبار اإىل جانب الوراثة عامل البيئة 

.
(((

واملحيط الذي يعي�ص فيه الفرد

هكذا ذهب ابن اجلوزي اإىل اأن املرياث البيولوجي مقّوم هام من مقّومات 

وترقيته  ن�سان  الإ تنمية  يف  الرتبية  ليه  اإ ت�ستند  فاعل  وعن�سر  الرتبية 

وال�ستعدادات  اخل�سائ�ص  متكنه  حيث  املختلفة،  �سخ�سيته  جوانب  يف 

املختلفة،  الرتبوية  للموؤثرات  ال�ستجابة  من  الفرد  يرثها  التي  اجليدة 

الذي  الو�سط  مع  ال�سحيح  الجتماعي  والتفاعل  التعّلم  من  متكنه  كما 

فيه. يعي�ص 

)- »كتاب املغني«: ابن قدامة احلنبلي، مكتبة اجلمهورية، القاهرة، )بدون تاريخ( جـ )، �ص: 7)5.

والن�سر،  للطبع  م�سر  نه�سة  دار  ال�سابعة،  الطبعة  وايف،  عبدالواحد  علي  واملجتمع«:  »الأ�سرة   -(

القاهرة، �ص: )5.

)- »علم النف�ص الرتبوي«: فاخر عاقل، �ص: ))، )).
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2 - مرونة طبيعة الإن�ضان وقابليته للتعّلم:

اجلن�سية  والرتبية  الرتبوية  العملية  حتــدد  التي  الهامة  العنا�سر  من 

بالفعل  ممكنة  اأمــورًا  والتفاعل  والتكّيف  التوافق  عملية  وجتعل  بال�سرورة 

ويتحّول  ليتعلم  الرتبوية  للموؤثرات  م�ستجيبًا  الفرد  وجتعل  الرتبوي، 

ومعايريه  جمتمعه  قيم  يكت�سب  اجتماعي  �سخ�ص  اإىل  ع�سوي  كائن  مــن 

واأخالقه وعاداته، وتعديل دوافعه لي�سلك �سلوكًا ير�سي ربَّه ثم جمتمعه.

الطبيعة  مبرونة  يقينه  عمق  يدرك  الفكري  اجلوزي  ابن  لرتاث  والقارئ 

ميكن  ل  واأنــه  الطبيعة  بثبات  القائلني  مذهب  يذهب  مل  واأنــه  الإن�سانية، 

تعديلها وت�سكيلها، بل اآمن بقابلية الطبيعة الإن�سانية للتغيري واإعادة الت�سكيل 

يف حدود ما ميكن من ا�ستعدادات واإمكانات، وعلى ذلك فال توجد ف�سيلة 

�سبيل  هي  والريا�سة  والتاأديب  الرتبية  واإمنا  بها،  يولد  الإن�سان  يف  بالطبع 

وجودها وطريق تنميتها حتى ت�سبح لدى الإن�سان عادة، والرتبية اأو بتعبري 

اإىل  والعادات  الأخــالق  من  املذموم  تنقل  التي  هي  الريا�سة،  اجلوزي  ابن 

بدءًا  للطفل  الرتبية  �سرورة   - ذكرنا  كما   - راأى  ولهذا  منها،  املحمود 

تبداأ  مرحلة  وهي  الــزرع«  »مو�سم  املرحلة  هذه  و�سّمى  الباكرة  طفولته  من 

عقد  وقد   ،
(((

�سنة« ع�سرة  خم�ص  وذلك  البلوغ  زمن  اإىل  الــولدة  وقت  »من 

العمر( يف »احلث على  الغمر على موا�سم  النائم  كتابه )تنبيه  ف�ساًل من 

الطفل  حياة  بواكري  يف  الرتبية  اأو  التاأديب  عملية  وجعل  ال�سغار«  تاأديب 

مهمة الوالدين فقال: »اإن هذا املو�سم يتعلق معظمه بالوالدين فهما يرّبيانه 

ويعّلمانه ويحمالنه على م�ساحله، ول ينبغي اأن يفرتا عن تاأديبه وتعليمه فاإن 

، وقد جعل ابن اجلوزي من واجب 
(((

التعليم يف ال�سغر كالنق�ص على احلجر

الوالدين يف تربية ولدهما اأن يعّلماه الطهارة وال�سالة وي�سرباه على تركها 

)- »تنبيه النائم الغمر«: ابن اجلوزي، �ص: )).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص: 5).
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اإذا بلغ ت�سع �سنني، ويحفظاه القراآن وي�سمعاه احلديث وما احتمل من العلم 

يفرتا  ل  واأن  الأخالق  مكارم  على  ويحثاه  يقبح  ما  ويقبحا عنده  به،  اأمراه 

. ولو كان ابن اجلوزي 
(((

عن تعليمه على قدر ما يتحمل فاإنه مو�سم الــزرع

يرى ثبات الطبيعة الإن�سانية وعدم قابليتها للت�سكيل ملا كلف الوالدين بذلك 

الواجب الرتبوي، ول اأدّل على اعتقاد ابن اجلوزي واقتناعه مبرونة الطبيعة 

بالغ�سن  الرتبية  بفعل  للت�سكيل  وقبوله  الطفل  حال  ت�سبيهه  من  الإن�سانية 

ت�سُه  »ل  بقوله:  املرّبي  ين�سح  اأن  فبعد  التعديل،  يقبل  الذي  الطري  الغ�ص 

اإذا قومتها  ، يقول: »اإن الغ�سون 
(((

اأمل التعب« اأدب ال�سغري واإن �سكى  عن 

، كذلك لول اقتناعه مبرونة هذه الطبيعة وقابليتها للت�سكيل ملا 
(((

اعتدلت«

ال�سبيان  حق  يف  خ�سو�سًا  عظيم  اأ�سل  الريا�سة  على  »املواظبة  قال: 

، ويتخذ ابن اجلوزي من نف�سه 
(((

فاإن ذلك يفيدهم اأن ي�سري اخلرب عادة«

مثاًل يثبت من خالله اأن الرتبية قد اأحدثت فيه تغيريًا ملحوظًا واأعاد العلم 

يتلّقى  اأن  قبل  حاله  ير�سد  اأن  فبعد  واجتاهاته،  عقله  �سياغة  تعّلمه  الذي 

اإىل  احل�ّسية  ملذوذاته  نقله من  اإذ  فيه  العلم  اأثر  وقد  العلم ي�سف حاله 

حمبة العلم وما يثمر عنه، فقال: »فاإن التذاذي بالعلم واإدراك العلوم اأوىل 

من جميع اللذات احل�ّسية، فهو الذي عّلمني وخلق يل اإدراكًا وهداين اإىل 

، ثم اإذا كانت الطبيعة الإن�سانية ثابتة ل تقبل تعدياًل ول تبدياًل 
(5(

ما اأدركته«

فلماذا اأر�سل اهلل الر�سل اإىل اخللق؟ وملاذا كان جهد الأنبياء يف اإخراجهم 

اجلوزي  ابن  ويت�ساءل  الإميــان؟،  نور   اإىل  واجلهل  الكفر  ظلمات  من 

معاناة  اإل  الأنبياء  �سغل  كان  »وهل  احلقيقة  هذه  به  يقرر  �سوؤال  وهو 

)- امل�سدر ال�سابق، �ص: 5)، )).

)- »تنبيه النائم الغمر«: ابن اجلوزي، �ص: 9).

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

)- »الطب الروحاين«: ابن اجلوزي، �ص: 5).

5- »�سيد اخلاطر« ابن اجلوزي، �ص: 9).
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.
(((

ال�سر؟« عن  ونهيهم  اخلري  على  وحثهم  اخللق 

وتتجّلى مرونة الطبيعة الإن�سانية اأو�سح ما تكون يف حتقيق مبداأ التوازن 

الذي ُجبل عليه بدن الإن�سان، فج�سم الإن�سان فطر على امليل بطبيعته اإىل 

مال  بالعط�ص  �سعر  اإذا  والإن�سان  وال�ستقرار،  التوازن  حالة  فيه  يحدث  ما 

اإىل �سرب املاء، فيتحرك الإن�سان للبحث عن املاء حتى اإذا ظفر به �سرب 

وارتوى في�ستعيد حالة الراحة والتزان التي اختلت ب�سبب العط�ص، وهكذا 

اجل�سم  يقوم  ل  التي  احلاجات  من  وغريهما  الربد  اأو  باجلوع  �سعر  اإذا 

اإل بها. قال ابن اجلوزي »اإن اهلل عز وجل قد و�سع طبيعة الآدمي على معنى 

عجيب، وهو اأنها تختار ال�سيء من ال�سهوات مما ي�سلحها، فتعّلم باختيارها 

للنف�ص  يف�سح  اأن  ينبغي  الطب:  قال حكماء  وقد  به،  و�سالحها  له �سالحه 

فيما ت�ستهي.. لأنها تختار ما يالئمها، فاإذا قمعها الزاهد يف مثل هذا عاد 

 ،
(((

على بدنه بال�سرر، ولول جواذب يف الباطن من الطبيعة ما بقي البدن«

اأهم  من  عليها  فطر  التي  طبيعته  اإىل  الإن�سان  ميل  اأن  اجلــوزي  ابن  وراأى 

اأ�سباب  ومن  كّلفنا حفظها  »قد  فالنف�ص  حياته،  وبقاء  نف�سه  اأ�سباب حفظ 

حفظها ميلها اإىل الأ�سياء التي تقيمها، فالبد من اإعطائها ما يقيمها، واأكرث 

يف  نق�سًا  يعو�ص  ما  اإل  عادة  النف�ص  ت�ستهي  ول   ،
(((

ت�ستهيه« ما  ذلك  من 

اجل�سم لي�ستعيد هذا اجل�سم راحته على نحو ما اأو�سحنا يف حالة العط�ص: 

»اإن كل كائن حّي مييل اإىل الحتفاظ بتوازنه الداخلي الفيزيقي الكيميائي 

من تلقاء نف�سه، فاإن حدث ما يخّل هذا التوازن قام اجل�سم من تلقاء نف�سه 

كثريًا  الفرد  اأن  غري  توازنه..  ل�ستعادة  الالزمة  بالعمليات  اآلية  وبطريقة 

، وعلى ذلك فابن اجلوزي 
(((

ما يتدّخل لي�ساعده على ا�ستعادة توازنه املختّل«

)- امل�سدر ال�سابق، �ص: 7).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص: )).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص: )).

)- »اأ�سول علم النف�ص« اأحمد عزت راجح، �ص: )7.

70



يوؤكد اأهمية اأن ين�سط الإن�سان ليلّبي ما ت�ستهيه نف�سه ليحفظ عليها �سالحها 

وتوازنها فاإذا مل يفعل اأ�سر بنف�سه واأحلق بها الأذى وال�سقم، يقول: »متى« 

منعت )النف�ص( ما تريد على الإطالق مع الأمن من ف�ساد العاقبة، عاد ذلك 

بف�ساد اأحوال النف�ص ووهن اجل�سم واختالف ال�سقم الذي تتداعى به اجلملة 

مثل اأن مينعها املاء عند ا�ستداد العط�ص، والغذاء عند اجلوع، واجلماع عند 

.
(((

ال�سهوة اأو النوم عند غلبته«

يحافظ  كيف   - ع�سره  علم  له  يوفره  ما  ح�سب   - اجلــوزي  ابن  ويذكر 

اجل�سم على توازنه الداخلي الفيزيقي من تلقاء نف�سه، حيث ي�سعى اجل�سم 

مبرونة فطرية جبل عليها وبطريقة اآلية بعمليات داخلية ي�ستعيد بها توازنه.

اأن العلم الآن جتاوز ما يذكره ابن اجلوزي عن التكوين الكيميائي  �سحيح 

الطبيعة  مرونة  من  هو  اأراده  الــذي  املعنى  يبقى  لكن  الإن�ساين،  للج�سم 

وال�ستقرار  التوازن  حالة  اإحداث  اإىل  تلقائيًا  اجل�سم  �سعي  ومن  الإن�سانية 

اآدم على احلرارة  بني  ملا خلق  وجل  »اإن اهلل عز  اجلــوزي:  ابن  يقول  فيه، 

الأخالط:  تعادل  على  موقوفة  �سحته  وجعل  والرطوبة،  واليبو�سة  والربودة 

الأخالط  بع�ص  تزيد  فتارة  ال�سوداء،  واملرة  ال�سفراء  واملرة  والبلغم  الدم 

اإىل  الطبع  فيميل  ال�سفراء  تزيد  اأن  مثل  ينق�سه،  ما  اإىل  الطبيعة  فتميل 

احلمو�سة، اأو ينق�ص البلغم فتميل النف�ص اإىل املرطبات، فقد ركب يف الطبع 

امليل اإىل ما متيل اإليه النف�ص وتوافقه، فاإذا مالت اإىل ما ي�سلحها فمنعت 

 ،
(((

فقد قوبلت حكمة الباري �سبحانه وتعاىل بردها، ثم يوؤثر ذلك يف البدن«

تلقائية  وعن  الإن�سانية،  الطبيعة  مرونة  عن  املعنى  �سريح  كالم  هذا  اإن 

ت�ستقر حالة اجل�سم  الداخلي، بحيث  توازنه  الإن�ساين على  حفاظ اجل�سم 

فال يزيد عن�سر من عنا�سره عن حده الطبيعي، فاإذا زاد وجتاوز هذا احلد 

اأو نق�ص عنه قام اجل�سم بطريقة اآلية بالعمليات الداخلية الالزمة ملعاجلة 

)- »�سيد اخلاطر« ابن اجلوزي، �ص: 7).

)- »تلبي�ص اإبلي�ص«، ابن اجلوزي، �ص: 90).
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نق�ص العن�سر اأو زيادته، وقد ركب يف الإن�سان ذلك لأن »اهلل عز وجل اأعلم 

، ومن ثم »اأمر ال�سرع مبا يقيم النف�ص حفظًا لها و�سعيًا 
(((

مب�سالح الأبدان«

.
(((

يف م�سلحتها«

ويزيد ابن اجلوزي اأمر مرونة الطبيعة الإن�سانية و�سوحًا، فيبنيِّ اأبعاد هذه 

املرونة فيما يتعلق بدوافع الإن�سان وحاجاته فيذكر يف احلاجة اإىل الطعام 

اإىل  لقيامه  يحتاج  الإن�سان  ج�سم  اأن   - والدوافع  احلاجات  لبقية  مثاًل    -

بع�ص املواد الغذائية كاحللو من الطعام واحلام�ص وغريهما، فاإذا نق�ست 

هذه املواد يف اجل�سم اأو نق�ص بع�سها، اأثار هذا النق�ص �سهية املرء بطلبها 

وتناولها حتى يح�سل اجل�سم على حاجته املطلوبة منها، واإذا قدم لالإن�سان 

طعام اختار منه ما يحتاج ج�سمه اإليه من تلقاء نف�سه، يقول ابن اجلوزي: 

»قد ظن قوم اأن اخلبز القفار يكفي يف قوام البدن، ولو كفى اإل اأن القت�سار 

اإىل  تفتقر  العلم يف ع�سره(  لغة  البدن )هذه  اأخــالط  اأن  يــوؤذي من جهة 

احلام�ص واحللو واحلار والبارد واملم�سك وامل�سهل، وقد جعل يف الطبع ميل 

اإىل املالمي، فتارة مييل اإىل احلام�ص وتارة مييل اإىل احللو، ولذلك اأ�سباب 

مثل اأن يقّل عندها البلغم الذي لبد يف قوامها منه فت�ستاق اإىل اللنب، ويكرث 

عندها ال�سفراء فتميل اإىل احلمو�سة، فمن كفها عن الت�سرف على مقت�سى 

.
(((

ما قد و�سع يف طبعها مما ي�سلحها فقد اآذاها«

يبنّي  ن�سانية  الإ الطبيعة  مرونة  على  تاأكيده  يف  اجلــوزي  ابــن  اإن 

اجل�سم يحتاج اإىل مواد غذائية عديدة فاإن نق�ص بع�سها اأثار هذا  اأن  لنا 

النق�ص �سهية الفرد لتناولها، وج�سم الإن�سان خلقه ربه وفيه من احلكمة يف 

اختيار الأطعمة ما يغنيه عن تعّلم ذلك، ول يقوم الإن�سان باختيار ما يحتاجه 

ج�سمه من الغذاء بتفكري اأو تقدير اأو معرفة طبية »اإن اهلل عز وجل قد و�سع 

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

)- امل�سدر ال�سابق، �ص: )9).

)- »تلبي�ص اإبلي�ص«، ابن اجلوزي، �ص: ))).
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طبيعة الآدمي على معنى عجيب، وهي اأنها تختار من ال�سهوات ما ي�سلحها 

.
(((

فتعلم باختيارها له �سالحه و�سالحها به«

اإن ا�ستجابة الفرد للموقف الرتبوي اأيًا كان هذا املوقف يعتمد اأ�سا�سًا على 

مرونة طبيعته الإن�سانية التي حتّدد غاية الرتبية، اإننا ن�ستطيع اأن نفهم مما 

اأورده ابن اجلوزي حول مرونة طبيعة الإن�سان اأن اهلل قد فطر هذا الإن�سان 

على حدوث تغيريات دائمة يف بنيته وتكوينه و�سلوكه الع�سوي هذه التغريات 

الإن�سان  تدفع  التغرّيات  هذه  الفطرة،  لعامل  نتيجة  وف�سيولوجية  بيولوجية 

اإىل �سلوك ون�ساط ميكن للرتبية عن طريق املمار�سة والتدريب اأن توجههما 

بحيث حتقق ترقية الإن�سان وتنميته.

3 - الدافعية وال�ضتجابة للموؤثرات الرتبوية:

ل يتعّلم الإن�سان اإل اإذا كانت لديه رغبة يف التعّلم، وكانت لديه القدرة على 

التعّلم واأتيحت له الفر�سة، وقدم اإليه الإر�ساد فيما يتعّلم، غري اأن القدرة 

والفر�سة والإر�ساد ل جتدي جميعًا يف التعّلم ويف الرتبية عامة اإذا مل يكن 

لدى الفرد ما يدفعه اإىل التعّلم، فال تعّلم بدون دافع، ذلك اأن التعّلم معناه 

تغرّي يف ال�سلوك ينجم عن ن�ساط يقوم به الفرد، والفرد ل يقوم بن�ساط من 

زادت  قويًا  الدافع  كان  وكلما  تعّلم  لكل  �سرط �سروري  فالدافع  دافع،  غري 

.
(((

فاعلية التعّلم اأي مثابرة املتعّلم عليه واهتمامه به

ومفهوم الدافع من املفاهيم اخلالفية يف علم النف�ص، لكن من العلماء 

التي  الرئي�سية  الوظائف  ي�سمل  معنى  الدافع  ملفهوم  حتديده  يف  يذكر  من 

يوؤديها يف ال�سلوك فيقول: اإن الدافع هو حالة داخلية يف الكائن الع�سوي 

:
(((

اأو تكوين فر�سي ميكن اأن ي�ستنتج من ال�سواهد ال�سلوكية الآتية

)- »�سيد اخلاطر« ابن اجلوزي، �ص: )).

)- »اأ�سول علم النف�ص« اأحمد عزت راجح، �ص: )))، 5)).

)- »علم النف�ص الرتبوي«: فوؤاد اأبو حطب واآخر، �ص: 9)).
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زيادة مقدار الطاقة واجلهد املبذول بحيث ت�سبح ا�ستجابات معّينة اأكرث  ( .

�سيادة من غريها من ال�ستجابات لنف�ص املثريات اأو املواقف.

ا�ستثارة حاجة معّينة لدى الكائن الع�سوي، وتدل احلاجة على نق�ص  ( .

يف �سيء معنّي اإذا توافر يتحقق للكائن الع�سوي توازنه.

احلاجة  وهذه  احلاجة،  لهذه  نتيجة  الع�سوي  الكائن  توتر  زيادة  ( .

ي�سّمى احلافز. ما  هي 

تنظيم ال�سلوك وتوجيهه. ( .

التكّيف للظروف اخلارجية.. 5

وعرّب ابن اجلوزي عن الدافعية بكلمات مثل )النية(، يقول: »وقد �سمعتم 

، ويقول: »قد 
(((

عن ال�سلف اأنهم كانوا ل يعلمون ول يقولون حتى تتقدم النية«

وهو يبنيِّ اأن النية حتدد ال�ستجابة ال�سلوكية 
(((

علمتم اأن الأعمال بالنيات«

و�سورتها فرناه مثاًل يربط بني �سلوك بع�ص العلماء والوعاظ وبني النية التي 

جوانب  بع�ص  من  الدافع  ي�ستنتج  نراه  اآخر  مبعنى  ال�سلوك،  لهذا  تدفعهم 

وترتفع  وال�سياح،  اجلدل  يف  فقهاء  يا  زمانكم  »اأيذهب  فيقول:  �سلوكهم، 

املغالبة  تكون  فقد   ،
(((

املغالبة« تق�سدون  العوام  اجتماع  عند  اأ�سواتكم 

اأو نيتها هي التي دفعت اإىل اجلدل وال�سياح وارتفاع الأ�سوات.

وعرّب ابن اجلوزي عن الدافع كذلك بلفظ )الغاية( فقال: »ينبغي للعاقل 

اأن ينتهي اإىل غاية ما ميكنه، فلو كان يت�سور لالآدمي �سعود ال�سماوات لراأيت 

، وقال: »ينبغي له اأن يطلب الغاية يف 
(((

من اأقبح النقائ�ص ر�ساه بالأر�ص«

لدناءة  اإل  قعد  من  قعد  »ما  فقال:  بـ»الهّمة«  اأي�سًا  عنه  وعرّب   ،
(5(

العلم«

)- »�سيد اخلاطر« ابن اجلوزي، �ص: 90).

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

)- امل�سدر ال�سابق، �ص: ))).

5- امل�سدر ال�سابق، �ص: ))).
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، وقال مو�سحًا كيف يوؤثر الدافع يف حدة وقوة ال�ستجابة 
(((

الهّمة وخ�سارتها«

، وعرّب كذلك عن الدافع 
(((

»واإن الهّمة لتغلي يف القلوب غليان ما يف القدور«

مب�سطلح )جمع الهّم( فقال: »قيل لأبي حنيفة ِبَ ي�ستعان على حفظ الفقه، 

، وعرّب كذلك عنه )بالق�سد( فقال مو�سحًا اأن الدافع 
(((

قال: بجمع الهّم«

دّله  بالعلم  تعاىل  اهلل  وجه  ق�سد  »من  عليه  وي�ستدل  ال�سلوك  وجهة  يحدد 

، وا�ستعمل كذلك لفظ )العزم( دللة على الدافع، 
(((

مق�سوده على الأح�سن«

فقال: »اإن النف�ص الأبّية اإذا راأت حال الدنيا كذلك مل ت�ساكنها بالقلب ونبت 

، وغري ذلك من الألفاظ التي ت�سري اإىل ما َيُح�صُّ الفرد على 
(5(

عنها بالعزم«

القيام بن�ساط �سلوكي ما، وتوجيه هذا الن�ساط نحو وجهة معّينة.

اأن كل �سلوك يقف خلفه دافع، واأن الإن�سان لكي  لقد اأدرك ابن اجلوزي 

ين�سط للو�سول اإىل هدف لبد من اإثارة رغبته وحفز دافعيته ب�ستى الو�سائل 

الفتور  لأن  اأحوج،  دافعيته(  )اأي حفز  التحري�ص  اإىل  الإن�سان  »اإن  يقول: 

.
(((

)يف طبعه( اأوىل من اجلد«

ويدرك ابن اجلوزي وهو يتناول الدافعية ك�سرط للتعلم اأو مقّوم اأ�سا�سي 

من  وغريهما  والعط�ص  اجلــوع  ــع  دواف اأن  اجلن�سية  الرتبية  مقّومات  من 

يف  اأو  الرتبية  يف  وا�سحًا  دورًا  متار�ص  ل  الأ�سا�سية  الف�سيولوجية  الدوافع 

الذاتية،  الداخلية  للدوافع  اهتمامه  اأغلب  وجه  ثم  ومن  الب�سري،  التعّلم 

اجلوع  دوافع  عن  تختلف  والتي  املعرفية  بالدوافع  خا�سًا  اهتمامًا  واهتم 

عن  يتم  ملا  �سباعه  اإ اأن  يف  احلــرارة،  درجة  وتنظيم  والنوم  والعط�ص 

الناجح. التعّلم  و  اأ الرتبية  طريق 

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

)- امل�سدر ال�سابق، �ص: ))).

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

5- امل�سدر ال�سابق، �ص: )7.

)- »�سيد اخلاطر« ابن اجلوزي، �ص: )9).
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باللذة  ن�سعر  ما  كثريًا  اأننا  يذكر  الدافع  لهذا  حتليله  يف  اجلــوزي  وابــن 

واملعنى  والعلمية،  املعرفية  الأن�سطة  ممار�سة  من  البالغ  وبال�سرور  الكاملة 

احلقيقي للر�سا يتمثل لدى الإن�سان ال�سوّي يف تعّلم العلم والن�ساط املعريف 

موؤن�سه،  فعلمه  العامل  »اأمــا  يقول:  مكافاأته،  ذاته  يف  يت�سمن  عنده  العقلي 

الزمان  والتفّكر يف حوادث  ال�سلف مقّومه،  والنظر يف �سري  وكتبه حمّدثه، 

ت�ساعفت  الكاملة..  املعرفة  مقام  اإىل  بعلمه  ترقى  فــاإن  فرجته،  ال�سابق 

، ويبنّي قيمة الدافع املعريف وما يحدثه من لذة تفوق لّذات احلوا�ص 
(((

لّذته«

جميعًا، وبالعلم وباملعرفة ت�سفو احلياة التي ل ت�سفو مع لّذات البدن واإ�سباع 

حاجاته، يقول ابن اجلوزي: »لقد غفل طالب الدنيا عن اللذة فيها، واللذة 

فيها �سرف العلم.. فاأما اللتذاذ باملطعم واملنكح ف�سغل جاهل باللذة، لأن 

ذاك ل يراد لنف�سه بل لإقامة العو�ص يف البدن والولد، واأي لذة يف النكاح 

وهي قبل املبا�سرة ل حت�سل، ويف حال املبا�سرة قلق ل يثبت عند انق�سائها 

كاأن �سيئًا مل يكن، ثم يثمر ال�سعف يف البدن.

4 - الذكاء والقدرة على التعّلم:

ل ميكن اأن تتم الرتبية ب�سفة عامة والرتبية اجلن�سية اإل اإذا متّتع الفرد 

بقدر من الذكاء ميّكنه من ال�ستجابة للموؤثرات الرتبوية ويعينه على التعّلم 

والإفادة من خرباته، فاإذا كانت الرتبية اجلن�سية كما ذكرنا تعني التدابري 

الرتبوية التي ميكن اأن تعني الفرد على التهّيوؤ ملواجهة امل�سكالت التي تتمركز 

ال�ساحلة  واخلربات  باملعلومات  اإمداده  تعني  كما  اجلن�سية،  الغريزة  حول 

والجتاهات ال�سليمة اإزاء امل�سائل اجلن�سية، ومتكينه من القدرة على ح�سن 

اأن حتقق ذلك  التكّيف يف املواقف اجلن�سية املختلفة، فكيف ميكن للرتبية 

اإذا كان الفرد قليل الذكاء بحيث يجد نتيجة لقلة ذكائه �سعوبة يف التعّلم 

والإفادة من اجلهد الرتبوي املبذول لتنميته وترقيته عقليًا وج�سميًا وانفعاليًا 

واجتماعيًا؟

)- امل�سدر ال�سابق، �ص: 5)).
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اأ�سا�سيًا  مًا  الذكاء مقوِّ البالغ مبو�سوع  ابن اجلوزي  اهتمام  كان  من هنا 

من مقومات الرتبية، ي�سعب اأن تتّم واأن توؤتي ثمرتها بدونه، وقد اأّلف كتابًا 

تتعلق  متعددة  جلوانب  فيه  عر�ص  الأذكياء(  )كتاب  �سّماه  بالذكاء  خا�سًا 

مبو�سوع الذكاء كمعنى الذهن والفهم والذكاء والعالمات التي ي�ستدّل بها 

ل العقل وماهيته وحمّله  عليه ومناذج الأذكياء من خمتلف الطبقات، وف�سْ

وغري ذلك من املو�سوعات...

ويبدو الذكاء مقومًا هامًا من مقومات الرتبية وحمددًا من حمدداتها يف 

ارتباط الذكاء بال�سلوك والعالقة القوية بينهما.

وقد وقف ابن اجلوزي على العالقة بني ال�سلوك والذكاء، وبنّي اأن ال�سلوك 

يتاأثر مبقدار ما يتمتع به الفرد من الفطنة والفهم والنجابة، وهو يقول عن 

الطفل »متى اعتدل املزاج، وتكامل العقل اأوجب ذلك يقظة ال�سبي من حال 

، »وتخلق له هّمة عالية و�سرف نف�ص 
(((

�سغره، فرتاه يطلب معايل الأمــور«

اأن يكون رئي�ص  الدنايا.. يجب  املعايل ومتنعه من ركوب  اإىل طلب  فتحمله 

 ،
(((

ال�سبيان، فاإذا ترعرع كان الأدب �سعاره.. واأقل الريا�سة يوؤثر فيه«

اإن ابن اجلوزي ذهب اإىل اإمكانية الوقوف على ذكاء الطفل وعلّو هّمته  بل 

من اختياراته لنف�سه اأثناء لعبه مع رفاقه، يقول يف هذا »ويبنيِّ فهم ال�سبي 

فيقول  للعب  ال�سبيان  جتتمع  وقد  وتق�سريها،  هّمته  علو  فتبنيَّ  باختياره، 

العايل الهّمة: من يكون معي؟ ويقول القا�سر: مع َمن اأكون؟ ومتى علت  هّمته 

.
(((

اآثر العلم«

زمالئه  مع  وت�سرفاته  �سلوكياته  من  الطفل  ذكــاء  على  التعرف  وميكن 

واأقرانه يف موؤ�س�سة التعليم، فالطفل الذكي »هو مقّدم ال�سبيان يف املكتب، 

)- »احلث على طلب العلم«: ابن اجلوزي، �ص: ))، 9).

)- »الطب الروحاين«: ابن اجلوزي، �ص: )5.

)- »تنبيه النائم الغمر«: ابن اجلوزي، �ص: )).
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ونائب عند معّلمهم، ثم يرتفع عنهم بعزة نف�سه واأدب باطنه وكمال �سناعة 

الآداب الظاهرة، ول يزال حاث من باطنه يحّثه على تعجيل التعّلم وحت�سيل 

كل ف�سيلة، لعلمه اأن املكتب ل يراد لنف�سه بل لأخذ الأدب منه، والرحلة اإىل 

.
(((

حالة الرجولية والت�سرف، فهو يبادر الزمان يف نيل كل ف�سيلة«

الفطنة  بعيد  الذكاء  قليل  اأما  النابه،  الذكي  ال�سبي  �سلوكيات  عن  هذا 

والفهم وهو ما يطلق عليه ابن اجلوزي »بعيد الذهن«، فهو يف�سل يف التعلم 

لرفاقه  الأذى  كثري  وهــو  تعّلم،  ومــا  ويخرج  الكّتاب  يف  ال�سنوات  ويق�سي 

وزمالئه، يقول: »فمن ال�سبيان بعيد الذهن يطول مكثه يف املكتب ويخرج 

وعدم  فهمه  وقلة  ذهنه  بعد  مع  يجمع  من  ال�سبيان  ومن  �سيئًا..  فهم  وما 

يوؤذيهم، وي�سرق مطاعمهم، وي�ستغيثون من يده،  اأذى ال�سبيان فهو  تعّلمه 

.
(((

فال هو �سلح ول فهم ول كف ال�سر«

الرتاجم  ا�ستعر�سنا ما ذكره علماوؤنا  يف كتب  اإذا  املقام  بنا  وقد يطول 

اأ�سالفنا من حفظ  من  فكم  الأطفال،  الأذكياء من  والطبقات عن  وال�سري 

ال�سابعة من عمره، وكم  يبلغ  اأن  تفا�سريه قبل  الكرمي ودر�ص بع�ص  القراآن 

منهم  وكم  دونها،  اأو  العا�سرة  يف  وهو  اجلميل  ال�سعر  قر�ص  من  منهم 

.
(((

من ا�ستغل بالوعظ )كابن اجلوزي( وهو بعد حدث �سغري

والذكي من الأطفال ي�سلك يف حياته �سلوك الرا�سدين، ويت�سرف كال�سيوخ 

والعلماء يتجه اإىل اخلري ويبتعد عن ال�سر والرذيلة، ويجمع بني علم وعمل، 

رًا الوقت وقيمته يف حياته، يقول ابن اجلوزي: »فرتاه يف الطفولة معتزًل  مقدِّ

عن ال�سبيان، كاأنه يف ال�سبا �سيخ ينبو عن الرذائل، ويفزع من النقائ�ص، 

ثم ل تزال �سجرة هّمته تنّمى حتى يرى ثمرها مهتدًل على اأغ�سان ال�سباب، 

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص: )5).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص: )5).

)- انظر: »تذكرة احلفاظ«، احلافظ الذهبي: جـ )، �ص: ))))، وما بعدها.
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فهو حري�ص على العلم، منكم�ص على العمل، حمافظ للزمان مراٍع لالأوقات، 

.
(((

�ساٍع يف طلب الف�سائل، خائف من النقائ�ص«

- ولقد حاول اأبو الفرج ابن اجلوزي اأن يجيب عن �سوؤال هو: هل لبد 

اأن يكون الفرد الذكي النابه دائمًا ح�سن الأخالق، يركن اإىل كل خلق حميد 

و�سلوك فا�سل؟

لقد كان جواب ابن اجلوزي عن هذا ال�سوؤال بنعم، فالذكي عنده يتميز 

دائمًا باأف�سل الأخالق واأجمل ال�سفات فهو يقول رابطًا بني الذكاء واخللق 

اكت�ساب  على  ال�سغر  مــن  حتّثهم  فطنة  ال�سبيان  بع�ص  احلميد »ففي 

، ويقول: »متى اعتدل املزاج وتكامل العقل اأوجب ذلك.. حت�سيل 
(((

املكارم«

.
(((

كل ما ميكن من الف�سائل«

والذكاء  اخللق،  بح�سن  يّت�سم  الذكي  اأن  اإىل  اجلوزي  ابن  يذهب  وهكذا 

ي�ستحّث �ساحبه دائمًا على اكت�ساب الف�سائل وفعل اخلريات، وهو يعّلل لذلك 

ر يف نتائج اأفعاله وعواقب ت�سرفاته  تعلياًل جيدًا، فالذكي اأقدر على التب�سّ

يجوز  مما  حمرزة  للعواقب،  مراقبة  عينه  كانت  من  »العاقل  يقول:  وهو 

، »اأما قليل العقل فاإنه يرى احلال 
(((

وقوعه، عاملة بالحتياط يف كل حال«

.
(5(

احلا�سرة ول ينظر اإىل عاقبتها«

ويبدو من ذلك اأن راأى ابن اجلوزي �سحيح يف العالقة بني الذكاء وح�سن 

الأذكياء  اأجريت على  درا�سات عديدة  نتائج  اأيامنا هذه  ويوؤيده يف  اخللق، 

ثباتهم  يف  امتيازًا  واأكــرث  وغ�سهم  كذبهم  يف  »اأقــل  اأنهم  فتبنّي  واملوهوبني 

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص: 97).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص: ))).

)- »احلث على طلب العلم«: ابن اجلوزي، �ص: ))، 9).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص: 77).

5- امل�سدر ال�سابق، �ص: 95).
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اأكدت  ولقد  الأطفال،  من  العاديني  من  الجتماعية  واجتاهاتهم  النفعايل 

اأكرث  فهم  اجلرائم،  من  تخلو  تكاد  التي  املوهوبني  �سجالت  النتيجة  هذه 

.
(((

النا�ص �سدقًا ومراعاة لل�سمري، ويتمّيزون ب�سفات �سخ�سية ح�سنة«

ومع معقولية راأي ابن اجلوزي وجودة تعليله و�سدق الدللة عليه، اإل اأنه 

التي  الكثرية  العوامل  واحــدًا من  عاماًل  اإل  لي�ص  الذكاء  اأن  نذكر  اأن  يجب 

ت�سهم يف تعيني ال�سلوك وتوجيهه، فاإىل جانب الذكاء هناك الدوافع ال�سعورية 

عن  ف�ساًل  هذا  اأخالقية،  ومثل  معايري  من  الفرد  لدى  وما  والال�سعورية، 

قدرته على �سبط النف�ص ومقاومة الإغراء، وقد ل يعجز على الفرد اأن ميّيز 

 .
(((

بني النافع وال�سار وبني املباح واملحظور لكنه يعجز عن �سبط اندفاعاته

وقد اعرتف ابن اجلوزي نف�سه بذلك، فقال: »بع�ص النحراف مليل الطباع.. 

.
(((

فاإنه قد يعرف الإن�سان ال�سواب غري اأن طبعه مييل عنه«

هذا اإىل جانب اأن الذكاء قد يكون عونًا على التمويه والتعمية واإخفاء 

ما يتورط فيه �ساحبه من اإثم اأو �سلوك ل ير�ساه الدين ول يقبله املجتمع.

للن�سر  العلمية  البحوث  دار  الثانية،  الطبعة  عيد،  عبدالعزيز  حممد  الرتبوي«:  النف�ص  علم  »يف   -(

والتوزيع، الكويت - 975)، �ص: )))، ))).

)- »اأ�سول علم النف�ص«: اأحمد عزت راجح، �ص: 57).

)- »�سيد اخلاطر« ابن اجلوزي، �ص: ))).
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الف�صل الثالث

اأهداف التربية والمعرفة الجن�صية 

وم�صمونها عند ابن الجوزي

 





الرتبوي،  العمل  من  املق�سودة  الغايات  الرتبوية:  الأهداف  تعني 

ت�سعى  التي  واملرامي  الرتبوي  الفعل  م�سار  تو�سح  طر 
ُ
اأ اأو  حمــددات  وهــي 

الهدف  ويعني  املجتمع،  و�سالح  الفرد  نفع  اأجــل  من  بلوغها  اإىل  الرتبية 

الرتبوي فيما يعنيه وجود عمل تربوي وتعليمي قائم على ا�ستب�سار م�سبق 

للنهاية املمكنة التي يو�سل اإليها هذا العمل.

وتتاأثر اأهداف الرتبية ب�سفة عامة بثقافة املجتمع وما تت�سمنه من عقيدة 

وقيم وتقاليد واأعرف وتفاعالت اجتماعية، فهذه الثقافة تقوم بدور فاعل 

يف توجيه الفرد كيف يكّيف حياته على النحو الذي ميّكنه من اإ�سباع حاجاته 

وال�ستجابة لدوافعه وفق نظام قيمي ارت�ساه املجتمع اأ�سا�سًا حلياته، واإىل 

توؤثر يف حتديد الأهداف  الفرد ودوافعه  جانب ثقافة املجتمع فاإن حاجات 

الرتبوية و�سياغتها.

للرتبية  اأهدافًا  يتبنّي  اأن  ي�ستطيع  الفكري  اجلــوزي  ابن  لرتاث  والقارئ 

عا�ص  الذي  املجتمع  فل�سفة  وج�سدت  الرتبية  هذه  م�سار  حددت  اجلن�سية 

اأبعاده  يف  اجلن�ص  وطبيعة  الإن�سان  لطبيعة  �سحيح  فهم  على  وقامت  فيه، 

اجلوزي  ابن  وا�ستند  والأخالقية،  والجتماعية  والنف�سية  البيولوجية 

يف حتديد هذه الأهداف اإىل مالحظة الظروف املحيطة بال�سلوك والن�ساط 

ال�سلوك  هذا  بتعديل  اخلا�سة  والقيمية  الدينية  الأحكام  واإىل  اجلن�سي، 

وما ي�ستلزمه من تعديل الو�سائل للو�سول اإىل النتائج املرغوبة منه.

تاأّثر  اجلن�سية،  للرتبية  اأهــداف  من  اجلــوزي  ابن  توّخاه  فيما  واملالحظ 

هذه الأهداف تاأثرًا وا�سحًا بتعاليم الإ�سالم احلنيف وبثقافة الإ�سالم التي 

ياأِت حديثه عن هذه  الأهــداف، ومل  لهذه  اآنــذاك كم�سدر  �سادت جمتمعه 

واقع  عن  بعيدة  متعالية  اأهــداف  وكاأنها  جمرد  نظري  نحو  على  الأهــداف 

احلياة، بل اأهداف انبثقت من حياة الإن�سان ومن الواقع الجتماعي الذي 
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الواقع ممتزجة  الأهــداف دللت  عا�سه ابن اجلوزي، ومن ثم حملت هذه 

للتطبيق  قابلة  الواقع جاءت  تعبريها عن هذا  الإ�سالمية، وهي يف  بثقافته 

والرتجمة اإىل اأعمال واأفعال اأو بعبارة اأخرى اّت�سفت هذه الأهداف بالطابع 

وتوليد  الأفــراد  �سلوك  تعديل  من  الرتبوية  العملية  مُيّكن  الــذي  الإجرائي 

اأمناط �سلوكية مرجوة عندهم. لقد كان ابن اجلوزي حري�سًا على اأن يكون 

ما يبتغيه قاباًل لأن يرتجم اإىل �سلوك، ولهذا جاءت اأهداف الرتبية اجلن�سية 

عنده مالم�سة مل�سكالت اجلن�ص يف الواقع الجتماعي، وم�ستجيبة حلاجات 

الإن�سان ودوافعه التي ُفطر عليها.

هذا اإىل جانب تنا�سق اأهداف الرتبية اجلن�سية مع اأهداف التنمية الكاملة 

الرتبية  ن�سيج  من  جزء  اجلن�سية  الرتبية  اأن  باعتبار  الإن�سانية  لل�سخ�سية 

اجل�سمية  الرتبية  مع  امل�ساواة  قــدم  على  وتقف  غريها  مع  تتكامل  عامة 

والرتبية العقلية والرتبية الوجدانية والرتبية الأخالقية.

ون�ستطيع اأن ن�ستخل�ص من كتابات ابن اجلوزي الأهداف التالية للرتبية 

اجلن�سية:

اأوًل - جتاوز اأزمة املراهقة واجتياز مراحل النمو اجلن�ضي:

راأينا حر�سه على  ابن اجلوزي  الرتبية اجلن�سية عند  يف عر�سنا ملفهوم 

تزويد الأفراد مبعرفة �سحيحة عن اجلن�ص واأهميته وارتباطه ب�سائر جوانب 

عن  امل�سروع  والتعبري  اجلن�سية،  احلــيــاة  وحقيقة  الــفــرد،  عند  النمو 

الدافع اجلن�سي بالزواج واملمار�سة اجلن�سية ال�سحيحة واملعايري ال�سابطة 

للن�ساط اجلن�سي كما حتددها مبادئ الدين وقيمه، والعالقات ال�سحيحة 

الآثار  يف  لراأيه  نعر�ص  و�سوف  اجلن�سي،  الدافع  واإعــالء  اجلن�سني  بني 

ال�سارة الناجمة عن النحرافات اجلن�سية من ا�سطرابات نف�سية واأمرا�ص 

ج�سمية.
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فهم �سحيح  ت�سهم يف  معرفية عري�سة  قاعدة  يقدم  بهذا  وابن اجلوزي 

�سليم  اإ�سباعه على نحو  وو�سائل  واأهميته ووظيفته  واأبعاده  للدافع اجلن�سي 

ومواجهة  اجلن�سي،  التوافق  وحتقيق  وتعاىل.  �سبحانه  اخلالق  اأراد  وكما 

امل�سكالت اجلن�سية وما ينجم عنها من ا�سطرابات �سلوكية، وهي يف الغالب 

الأعم تكون نتيجة جهل الإن�سان بالأمور وامل�سائل واحلقائق املتعلقة باجلن�ص. 

وتقدمي املعرفة ال�سحيحة عن اجلن�ص والن�ساط اجلن�سي هدف اأ�سا�سي من 

اأهداف الرتبية اجلن�سية التي هي: »ذلك النوع من الرتبية التي متّد الفرد 

باملعلومات العلمية واخلربات ال�ساحلة، والجتاهات ال�سليمة اإزاء امل�سائل 

اجلن�سية بقدر ما ي�سمح به النمو اجل�سمي والف�سيولوجي والعقلي والنفعايل 

والجتماعي يف اإطار التعاليم الدينية واملعايري الجتماعية والقيم ال�سائدة 

يف املجتمع مما يوؤهله حل�سن التوافق يف املواقف اجلن�سية ومواجهة م�سكالته 

.
(((

اجلن�سية... مواجهة توؤدي اإىل ال�سحة النف�سية«

و�سعيًا من ابن اجلوزي اإىل حتقيق التوافق يف املواقف اجلن�سية املختلفة 

وتزويد الأفراد مبا ي�ساعدهم على مواجهة م�سكالتهم اجلن�سية بداأ بتقدمي 

مرحلة  باعتبارها  ومعارف  مو�سوعات  من  املراهقة  مبرحلة  يتعلق  ما  كل 

النمو الوا�سح امل�ستمر نحو الن�سج اجلن�سي، وقدم خرباته التي تعني املرّبني 

على م�ساعدة املراهق كي يجتاز مراحل منوه اجلن�سي ب�سالم.

وقد ذهب ابن اجلوزي اإىل اأن البلوغ تدفق هائل للطاقة اجلن�سية، وهو 

مرحلة القدرة على التنا�سل، وظهور احلاجة اإىل الإ�سباع اجلن�سي، وازدياد 

امليل اإىل اجلن�ص الآخر والتفكري يف الزواج. ومرحلة البلوغ هي املو�سم الثاين 

من موا�سم عمر الإن�سان عند ابن اجلوزي، وهي تلي مرحلة الطفولة وتعد 

انتهاء لها. يقول: »اعلم وّفقك اهلل تعاىل اأن موا�سم العمر خم�سة: املو�سم 

والثاين  �سنة،  ع�سرة  وذلك خم�ص  البلوغ،  زمن  اإىل  الولدة  وقت  من  الأول 

)- »علم نف�ص النمو«: حامد زهران، �ص )0).
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 ،
(((

من زمن بلوغه اإىل نهاية �سبابه، وذلك اإىل متام خم�ص وثالثني �سنة...«

لي�ص  البلوغ �سبي  قبل  فيما  فاإنه  الزمان،  »العاقل من فهم مقادير  ويقول: 

 
(((

على عمره عيار... فاإذا بلغ فليعلم اأنه زمان املجاهدة للهوى وتعّلم العلم«

اإنها اإذن مرحلة انتقال من ال�سبا اإىل مرحلة ن�سج يتطلب اأو يت�سم بقدرة 

على جماهدة الهوى، وهي متتد عنده يف العقد الثاين من حياة الفرد من 

وثالثني  )خم�ص  الثالث  العقد  اإىل   - البلوغ  زمن   - ع�سرة  اخلام�سة  �سن 

�سنة( اأي من بدء ظهور ب�سائر الن�سج اجلن�سي )البلوغ( ومتتد اإىل اكتمال 

القدرة على التنا�سل وحفظ النوع واكتمال الن�سج العقلي. والبلوغ عند ابن 

وبدءًا حلياة  فيها عيار،  الطفل  لي�ص على  التي  اللهو  نهاية ملرحلة  اجلوزي 

امل�سوؤولية الجتماعية، يقول: »املو�سم الثاين وهو من زمان البلوغ اإىل منتهى 

ال�سباب، وهذا هو املو�سم الأعظم الذي يقع فيه اجلهاد للنف�ص والهوى وغلبة 

يقع  فيه  وبالتفريط  تعاىل،  اهلل  من  القرب  يح�سل  وب�سيانته  ال�سيطان، 

)املو�سم  اجلوزي  ابن  وبتعبري  دقيقة  مرحلة  اإنها   
(((

العظيم« اخل�سران 

و�سدة  وتوتر  عوا�سف  فرتة  اأنها  اإىل  واأهميتها  عظمتها  وترجع  الأعظم( 

حياة  يف  حرجة  مرحلة  وهي  وقلق،  معاناة  وي�سودها  نف�ص  �سراع  يكتنفها 

الإن�سان، فيها يعاين الفرد من اإحلاح الهوى الذي يدعو اإىل اللذة احلا�سرة 

ت�سّبب  واإن  ال�سهوات عاجاًل  نيل  اإىل  يدعو  والذي  عاقبة،  فكر يف  من غري 

ذلك يف وقوع الأذى، ومن ثم كان على املرء اأن يجاهد هواه يف هذه املرحلة، 

وينهى نف�سه عن �سهوة قد تورث اأملًا. 

اأنه »اإذا عرف العاقل اأن الهوى  وجماهدة الهوى عند ابن اجلوزي تعني 

اأن يرفع كل حادثة اإىل حاكم العقل، فاإنه �سي�سري  ي�سري غالبًا وجب عليه 

)- »تنبيه النائم الغمر على موا�سم العمر«: ابن اجلوزي، �ص: )).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص: ))).

)- »تنبيه النائم الغمر«: ابن اجلوزي، �ص 9).
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عليه بالنظر يف امل�سالح الآجلة، وياأمره عند وقوع ال�سبهة با�ستعمال الأحوط 

 واإذا كان العقل 
(((

يف كّف الهوى اإىل اأن يتيّقن ال�سالمة من ال�سر يف العاقبة«

هو �سبيل كبح جماح الهوى وحتقيق ال�سالمة يف هذه املرحلة التي يبداأ فيها 

الهوى  جماهدة  يقرن  اجلوزي  فابن  اجلن�سية  للمثريات  ال�ستجابة  الفتى 

اأنه زمان املجاهدة  بلغ فليعلم  »اإذا  العقل، وقد قال:  اأي تنمية  العلم  بتعّلم 

.
(((

للهوى وتعّلم العلم«

والإدراك  العقل،  منو  يف  طفرة  ت�سهد  اأنها  خ�سائ�سها  من  مرحلة  وهي 

ي�سري  ولهذا  النتباه،  ينمو  كما  املجردات،  اإىل  احل�ّسية  امل�ستويات  من 

اجلوزي اإىل اأهمية التفكري وال�ستدلل وال�ستنتاج حيث ي�سبح البالغ  ابن 

عليه  وجب  بلوغه  يقوم  من  اأنه  البالغ  »وليعلم  يقول:  ذلك.  على  قــادرًا 

معرفة اهلل تعاىل بالدليل ل بالتقليد، ويكفيه من الدليل روؤية نف�سه وترتيب 

للبناء  لبد  كما  مرّتب،  من  الرتتيب  لهذا  لبد  نه  اأ فيعلم  اأع�سائه، 

 .
(((

من باٍن«

اإن البالغ يجب اأن يبحث عن معاين الأ�سياء وقيمتها واأهميتها يف نف�سه 

ويف الكون من حوله. ويعّلق ابن اجلوزي على الدين اآمال يف حتقيق الأمان 

ر  بالتب�سّ اهلل  معرفة  اإىل  البالغ  يدعو  فهو  ثم  ومن  النف�سية،  وال�سحة 

اجلوزي  ابن  وكــاأن  البليد،  بالتقليد  ل  العقل  وباإعمال  وجــوده  اأدلــة  يف 

يدرك اأن هذه املرحلة مييل فيها البالغ املراهق اإىل ال�سك، وتلك حقائق 

وقف عليها العلم الآن حيث تنتاب املراهق يقظة دينية و»ي�سود -عنده- 

الت�سبيه  من  اهلل  ذات  وجتريد  العملي،  الديني  والن�ساط  التاأمل  روح 

ب�سفاته  والن�سغال  جمردًا،  معنويًا  ت�سورًا  �سبحانه  وت�سّوره  والتج�سيم 

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص 9).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص ))).

)- »تنبيه النائم الغمر«: ابن اجلوزي، �ص 0).
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.
(((

ال�سك« اإىل  املراهقني  بع�ص  واأفعاله.. وحيث يالحظ ميل  واآثاره 

الدين فذلك  بتعّلم  نف�سه  البالغ �سيانة  اإىل رعاية  ابن اجلوزي  ويدعو 

�سوء  اإىل  يــوؤدي  ذلك  واإهمال  ونزعاته،  غرائزه  على  ال�سيطرة  �سبيل  هو 

فيه  وبالتفريط  تعاىل،  اهلل  من  القرب  يح�سل  »وب�سيانته  يقول:  العاقبة. 

دفع  على  ال�سرب  بتعويده  ال�سيانة  تلك  وتتحقق   
(((

العظيم« اخل�سران  يقع 

اجلوزي  ابن  وي�سع  ندمًا،  تورث  التي  ال�سهوة  وترك  النف�ص  و�سبط  الهوى 

النف�ص  و�سيانة  الهوى  جهاد  يف  العظيمة  الإرادة  منوذج  املراهقني  اأمام 

، فاأثنى اهلل 
ّ

وهو نبي اهلل يو�سف عليه ال�سالم الذي ترك �سهوته اإر�ساًء هلل

.
(( (((

عليه فقال: { ڇڇڇ  ڇ }

ويلفت ابن اجلوزي النظر اإىل اأن الن�سج اجلن�سي من اأهم مظاهر مرحلة 

البلوغ، ففيها تتحقق القدرة على التنا�سل، ولهذا راأى اأن يتزوج الفتى البالغ 

متى �ساعدته ظروفه على الزواج، حتى يتمكن من اإ�سباع حاجته اجلن�سية من 

طريقها امل�سروع ومن ثم فال يزّل ول يخطئ؛ يقول ابن اجلوزي: »ولُيحفظ 

 ،
(5(

من خمالطة الن�ساء، فاإذا بلغ فليتزوج ب�سبية مل تعرف غريه فينتفعان«

ج ابنه اإذا بلغ واإل �سارك يف  بل يجعل ابن اجلوزي من م�سوؤولية الأب اأن يزوِّ

ر الأب يف هذه املرحلة من قوة واإحلاح  الإثم اإن زّل الولد اأو اأخطاأ، وهو يذكِّ

ره بتلك املعاناة حني كان  الدافع اجلن�سي ورغبته يف الإ�سباع لدى البن يذكِّ

يف  جاء  فقد  يزّوجه  اأن  لأبيه  فينبغي  ال�سبي  راهق  »فــاإذا  فقال:   مراهقًا 

الولد كان  واأحدث  يفعل  فلم  يزّوجه،  اأن  واأمكنه  ولد  له  بلغ  احلديث: )من 

)- »علم نف�ص النمو«: حامد زهران، �ص )9)، �ص 95).

)- »تنبيه النائم الغمر«: ابن اجلوزي، �ص 9).

)- اأورد احلديث ابن كثري يف »البداية والنهاية« )5/9)( عن عمر بن اخلطاب، وقال حديث غريب.

)- »تنبيه النائم الغمر«: ابن اجلوزي، �ص 9).

5- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص 99).
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املراهقة  عند  حاله  يذكر  ل  كيف  الوالد  من  والعجب   ،
(((

بينهما( الإثم 

.
(((

وما لقي وما عانى بعد البلوغ اأو كان قد وقع يف زّلة فليعلم اأن ولده مثله«

اأمكنه ذلك  اإن  اأن يزوج ابنه متى بلغ  وابن اجلوزي حني يدعو الأب اإىل 

وا�ستطاع، اإمنا ي�سري اإىل حل م�سكلة تعاين منها جمتمعاتنا الآن واإىل اأزمة 

املدى  تن�ساأ عن طول  التي  الأزمــة  تلك  املراهقة( وهي  )اأزمــة  يطلق عليها 

القت�سادي(  و)الن�سج  اجلن�سي(  )الن�سج  بني  يف�سل  الذي  الزمني 

حتى  يبلغ  الريفي  الفتى  يكاد  فما  القرية  يف  الن�سجني  وتقارب  املدينة  يف 

لفتى  يحدث  ل  ما  وذلــك  �سحيحة،  جن�سية  عالقات  لنف�سه  ويقيم  يتزوج 

املدينة عادة فاإنه ل يتزوج حتى ميكنه ك�سب عي�سه، وقد تطول هذه الفرتة 

.
(((

ولهذا يعاين من اأزمات جن�سية حادة خالل هذه املدة الطويلة

على اأن ابن اجلوزي يوؤكد على اأهمية تزويج البالغ رمبا لأنه اأدرك من حال 

املراهق ما ندركه نحن اليوم من اأنه مب�سي الوقت تزداد م�ساعره اجلن�سية 

خ�سوبة وعمقًا، ويتجه بفكره وعواطفه اإىل البحث عن رفيقة ت�سبع حاجاته 

العاطفية واجلن�سية، فاإذا مل يجد بالطريق امل�سروع رمبا وقع يف ارتكاب 

املحرم ويلخ�ص ابن اجلوزي ذلك يف قوله: »ما لقي وما عانى بعد البلوغ«.

فابن  القوي،  اجلن�سي  للدافع  ا�ستجابة  الــزواج  املراهق  ي�ستطع  مل  فاإذا 

اجلوزي ي�سجعه على �سبط انفعالته والتحكم يف رغباته والُبعد عن مثريات 

والختالط  املراأة  مفاتن  اإىل  النظر  واأقواها  املثريات  هذه  واأكرب  اجلن�ص، 

بالن�ساء. يقول ابن اجلوزي: »وليغ�ص طرفه - اأي يحفظ ب�سره ول ينظر اإىل 

املحّرمات - فقد قال اهلل عّز وجّل: {ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ} 

وجاء يف الأثر: )النظر اإىل حما�سن املراأة �سهم من �سهام ال�سيطان من تركه 

)- اأخرجه الديلمي يف م�سند الفردو�ص ))/)))(، واأورده ابن اجلوزي م�سندًا يف كتابه »ذم الهوى«.

)- »تنبيه النائم الغمر«: ابن اجلوزي، �ص )).

)- »الأ�س�ص النف�سية للنمو«: فوؤاد البهي ال�سيد، �ص 57)، �ص )5).
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ا�ستعمل  و»من   ،
(((

قلبه( يف  حالوته  يجد  اإميانًا  اآتيته  اهلل  مر�سات  ابتغاء 

ويعّلل ابن اجلوزي حل�سول ال�سالمة من غ�ص الب�سر بقوله: 
(((

الغ�ص �َسِلم«

فيه  وينق�ص  املب�سرات  اأخبار  اإليه  ينقل  القلب  خري  �ساحب  الب�سر  »اإن 

اأمر  من  ينفعه  فيما  الفكر  عن  ذلك  في�سغله  الفكر  فيها  فيجول  �سورها، 

ابن اجلوزي على  تنطوي عند  املــراأة  اإىل حما�سن  النظرة  اإن   .
(((

الآخــرة«

التي  انتهاك احلدود  الأوىل يف  باخلطوة  يخت�ص  اجتماعي   - نف�سي  معنى 

قررها اهلل تعاىل. يقول: »ملّا كان اإطالق الب�سر �سببًا لوقوع الهوى يف القلب، 

اأمرك ال�سرع بغ�ص الب�سر عما ُيخاف عواقبه، فاإذا تعر�ست بالتخليط وقد 

األيم الأمل، قال اهلل عّز  َت�سّج من  اأذى فكم  اإذا يف  اأمرك باحلمية فوقعت 

گ   گ   ک     ک    } ڍ}  ڇ   ڇ   ڇ    {ڇ   وجــّل: 

اإليه هذا  اأ�سار اإىل ُم�سّبب هذا ال�سبب، وينّبه اإىل ما يوؤول  گ } ثم 
.

(((

ال�سر بقوله: {ڍ  ڌ}، { گ  ڳ }«

وي�سهب ابن اجلوزي يف احلديث عن النظر ويعقد اأبوابًا له يف كتابه )ذم 

الهوى( يف الأمر بغ�ص الب�سر، وذّم ف�سول النظر، والتحذير من �سر النظر، 

ويتعدى حتذيره من عواقب ف�سول النظر اإىل الن�ساء وحما�سنهن اإىل النهي 

عن النظر اإىل املردان وجمال�ستهم وهو دائم الن�سح للمراهقني وهم اأ�سرع 

وهم  اجلن�سية  للرغبة  وخ�سوعا  اجلن�سية،  للمثريات  ا�ستجابة  غريهم  من 

اأكرث من غريهم مياًل اإىل النظر اإىل مفاتن املراأة واإىل اأع�ساء ج�سمها، فرتاه 

 ،
(5(

ين�سحهم: »اّتق النظرة بعد النظرة فاإنها �سهم يورث ال�سهوة يف القلب«

)- رواه احلاكم ))/))) - )))( وقال: �سحيح الإ�سناد.

)- »تنبيه النائم الغمر«: ابن اجلوزي، �ص 0)، )).

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص )7.

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص )7.

5- امل�سدر ال�سابق، �ص 79.
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»اإياكم والنظرة فاإنها تزرع يف القلب ال�سهوة، وكفى بها ل�ساحبها فتنة... 

ما كان من نظرة فاإن لل�سيطان فيها مطمعًا.. ال�سيطان من الرجل يف ثالثة 

منازل: يف ب�سره وقلبه وذكره، وهو من املراأة يف ثالثة منازل: يف ب�سرها 

. وهو دائم التذكري لهم اأن النظرة هي اأول منازل الف�ساد 
(((

وقلبها وَعُجزها

احلكماء:  اأقوال  ذلك  ويورد يف  الفرد،  على طريق هالك  الأوىل  واخلطوة 

»قال ذو النون: اللحظات تورث احل�سرات، اأولها اأ�سف واآخرها تلف، فمن 

تابع طرفه تابع حتفه.. قال بع�ص احلكماء: اأول الع�سق النظر واأول احلريق 

.
(((

ال�سرر«

لكن ابن اجلوزي ل يكتفي بالتحذير من النظر ب�سهوة اإىل مفاتن الن�ساء 

عانى  من  باإر�ساد  ي�سارع  واإمنا  ذلك،  من  لل�ساب  احلا�سل  ال�سرر  وبيان 

و�سلوكه،  كالمه  على  اجلن�ص  يف  التفكري  وا�ستوىل  الن�ساء  يف  التفكري  من 

ل يف العالج على تقوية الإرادة بالإقالع عن  اإىل كيفية معاجلة ذلك، ويعوِّ

حول  التفكري  تركيز  عن  بالعقل  والن�سراف  للن�ساء،  ال�سهواين  النظر 

باأمور  والن�سغال  والتفكري  القلبي  امليل  على  الطريق  ي�سّد  وبهذا  ذلك، 

يقول  وعقوبته.  اهلل  غ�سب  وقلبه  عقله  يف  ي�ستح�سر  اأن  وعليه  اجلن�ص، 

ابن اجلوزي: »اعلم وّفقك اهلل اأنك اإذا امتثلت املاأمور به من غ�ّص الب�سر 

تاأمن  مل  النظر  كررت  فاإذا  حت�سى،  ل  اآفات  من  �سلمت  نظرة  اأول  عند 

ُيْزَرَع يف قلبك زرٌع ي�سعب قلعه، فاإن ح�سل ذلك فعالجه احِلْمَية  من اأن 

بالغ�ص فيما بعد، وقطع مراد الفكر ب�سد باب النظر فحينئذ ي�سهل عالج 

احلا�سل يف القلب، لأنه اإذا اجتمع �سيل ف�ُسدَّ جمراه �َسُهَل نزف احلا�سل، 

اأ�سبابه، ثم زجر الهتمام به خوفًا  ول عالج للحا�سل يف القلب من قطع 

ُرجي  الدواء  هذا  ا�ستعمال  يف  �سرعت  فمتى  وجّل،  عّز  اهلل  عقوبة  من 

)- امل�سدر ال�سابق، �ص 0)، )).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص )).
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حرك  ثم  العزم  درجة  اإىل  ترقى  الهمَّ  �ساكنت  واإن  ال�سالمة،  قرب  لك 

.
(((

اجلوارح«

واإذا كان ابن اجلوزي قد اأ�سهب يف احلديث عن دور النظر يف ال�ستثارة 

اجلن�سية واأن اإطالقه يوؤدي بالفتى اأو الفتاة اإىل الوقوع يف املحّرمات، وابن 

املراهق  انفعالت  �سبط  على  ي�ساعد  النظر  ف�سول  من  بتحذيره  اجلوزي 

واإحكام قب�سة عقله على رغباته ونزواته، فاإنه مل يهمل احلديث عن التحذير 

على  يحّر�ص  من  وهو  الغواية،  واإمــام  الفتنة  راأ�ــص  هو  الذي  ال�سيطان  من 

املع�سية وخا�سة الوقوع يف الزنا وانتهاك احلرمات، ويدرك ابن اجلوزي 

اأن ال�سيطان اأ�سد ما يكون غواية للنا�ص يف مرحلة املراهقة، ومن ثم فغوايته 

حتتاج اإىل جماهدة وهو يقول عن تلك املرحلة: »املو�سم الثاين... هو املو�سم 

.
(((

الأعظم الذي يقع فيه اجلهاد للنف�ص والهوى وغلبة ال�سيطان«

وابن اجلوزي يبنيِّ اأن ال�سيطان مالزم لالإن�سان ل يرتك غوايته فهو جوهر 

ال�سيطان  »اإن   :[ اهلل  ر�سول  منها حديث  باآثار  ذلك  وي�ستدّل على  ال�سر، 

، ومنها قول خالد 
(((

يجري من الإن�سان جمرى الدم« اأخرجاه يف ال�سحيحني

ابن معدان: »ما من اإن�سان اإل و�سيطان متبّطن قفار ظهره، لٍو عنقه على 

.
(((

عاتقه، فاغر فاه على قلبه«

اأم�سى  اأحد  اجلن�سية  ال�سهوة  ولكن  لها،  حّد  ل  متنوعة  ال�سيطان  وقوى 

اأ�سلحته، وعلى الإن�سان اأن يعي غواية ال�سيطان ويبتعد عنها اإذا اأراد قهرها 

وال�سهوة،  الهوى  فيه  ب  ُركِّ ُخِلق  ملا  الآدمــي  اأن  »اعلم  يقول:  عليها؛  والغلبة 

ليجتلب بذلك ما ينفعه... واأعطي العقل كاملوؤدب ياأمره بالعدل فيما يجتلب 

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص 0)).

)- »تنبيه النائم الغمر«: ابن اجلوزي، �ص 9).

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص ))).

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.
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ويجتنب، وخلق ال�سيطان حمر�سًا له على الإ�سراف يف اجتالبه واجتنابه، 

اأبان عداوته  اأن ياأخذ حذره من هذا العدو الذي قد  فالواجب على العاقل 

من زمن اآدم عليه ال�سالة وال�سالم، وقد بذل عمره ونف�سه يف ف�ساد اأحوال 

.
(((

بني اآدم«

ال�سيطان فيوؤكد ذلك  اأ�سلحة  اأقوى  ال�سهوة اجلن�سية هي من  اأن  اأما عن 

ابن اجلوزي فيما كتب عن لقاء �سيدنا مو�سى عليه ال�سالم باإبلي�ص واحلوار 

 ] زياد  بن  عبدالرحمن  »عن  اجلوزي:  ابن  قال  معه.  اأجراه  الذي 

اإبلي�ص  قبل 
ُ
اأ اإذ  جمال�سه  بع�ص  يف  جال�ص  ال�سالم  عليه  مو�سى  بينما  قــال: 

وعليه برن�ص له يتلّون فيه األوانًا، فلما دنا منه خلع الربن�ص فو�سعه ثم اأتاه 

اأنت؟  ال�سالم: َمن  يا مو�سى، فقال له مو�سى عليه  ال�سالم عليك  له:  وقال 

لأ�سّلم عليك  قال فال حياك اهلل. ما جاء بك؟ قال جئت  اإبلي�ص،  اأنا  قال: 

قال:  عليك؟  راأيته  الذي  فما  قال:  منه،  ومكانك  تعاىل  اهلل  عند  ملنزلتك 

ا�ستحوذت  الإن�سان  �سنعه  اإذا  الذي  فما  قال:  اآدم.  بني  قلوب  اأختطف  به 

عليه؟ قال: اإذا اأعجبته نف�سه، وا�ستكرث عمله ون�سي ذنوبه. واأحذرك ثالثًا: 

ل تخلون بامراأة ل حتّل لك قّط، فاإنه ما خال رجل بامراأة ل حتّل له اإل كنت 

.
(((

�ساحبه دون اأ�سحابي حتى اأفتنه بها...«

يخلو  يفنت من  ال�سالم كيف  يعر�ص يف حواره مع مو�سى عليه  اإبلي�ص  اإن 

يفعله  ما  ي�سف  وهو  ذلك،  من  مو�سى  يحذر  وهو  له،  حتّل  ل  ة  بامراأ

من تزيني رغبات اآثمة �سيطانية توؤدي اإىل فتنة من ي�سحبه. م�ستعر�سًا قوته 

على الفتان مبا فيه بلوغ املخاطر.. ويذكر ابن اجلوزي اأن من َوَلِد اإبلي�ص من 

ُيدعى الأعور ويقول: »واأما الأعور فهو �ساحب الزنا الذي ياأمر به ويزّينه... 

)- »تلبي�ص اإبلي�ص«: ابن اجلوزي، �ص )).

)- »تلبي�ص اإبلي�ص«: ابن اجلوزي، �ص 9).
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ليوقع  ال�سيطان  اأن  اجلوزي  ابن  ويوؤكد   .
(((

كثرية« ومكايده  ال�سيطان  وفنت 

الإن�سان يف الزنا فاإنه يزّين له ذلك. وي�ستخدم املراأة �سهمًا ي�سيب به مرماه 

اأن  �سمعت  قال:  بن �سالح  »ح�سن  ابن اجلوزي عن  ويذكر  رغباته  فتتاأجج 

به  اأرمي  الذي  �سهمي  واأنت  جندي،  ن�سف  اأنت  للمراأة  قال  ال�سيطان 

.
(((

فال اأخطئ، واأنت مو�سع �سري، واأنت ر�سويل يف حاجتي«

واإذا كانت الفتنة �سالح ال�سيطان يف الغواية، فابن اجلوزي ين�سح بالبتعاد 

عن مواطن الفتنة حتى ل يقع فيها البالغ مع ازدياد �سدة انفعالته اجلن�سية 

ويقول: »ما راأيت اأعظم فتنة من مقاربة الفتنة، وقل اأن يقاربها اإل من يقع 

.
(((

فيها، ومن حام حول احلمى يو�سك اأن يقع فيه«

القرتاب  من  حتذيره  من  ال�سباب  يفهم  اأن  اجلوزي  ابن  ويخ�سى 

من الن�ساء خوف الفتنة والوقوع يف الإثم، اأنه يدعو اإىل البتعاد عنهن البتة 

وعدم القرتاب منهن يف كل الأحوال وترك النكاح. فيبادر اإىل بيان اأهمية 

النكاح و�سرورته ومنزلته يف الدين فيقول: »النكاح مع خوف العنت واجب، 

ومن غري خوف العنت �ُسّنة موؤكدة عند جمهور الفقهاء، ومذهب اأبي حنيفة 

واأحمد ابن حنبل اأنه حينئذ اأف�سل من جميع النوافل لأنه �سبب وجود الولد. 

قال عليه ال�سالة وال�سالم: »تناكحوا تنا�سلوا«، وقال ر�سول اهلل ]: »النكاح 

، ويبنّي اأن ال�سيطان واإن كان 
(((

من �سّنتي فمن رغب عن �سّنتي فلي�ص مني«

قد اتخذ من الفتنة �سهامًا للغواية والفتنة ملن حاد عن طريق احلق وتنكب 

للو�سو�سة  طريقًا  للن�ساء  ال�ساحلني  اجتناب  من  اتخذ  فاإنه  ال�سرع،  �سبيل 

.
(5(

فقال: »ما لل�سياطني من �سالح اأبلغ يف ال�ساحلني من ترك الن�ساء«

)- امل�سدر ال�سابق، �ص )).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص 0).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص ))).

)- »تلبي�ص اإبلي�ص«: ابن اجلوزي، �ص 0)).

5- »تلبي�ص اإبلي�ص«: ابن اجلوزي، �ص ))).
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ن�سًا 
ُ
اأ ول يقف ابن اجلوزي من املراأة عمومًا موقف العداء، بل يرى فيها 

طبيعيًا لزوجها وهو اأن�ص ل ينايف اأن�ص القلوب بالعبادة والطاعة. فرناه ينكر 

ي�سرفه  ل  حتى  يتزوج  األ  ال�سويف  للمريد  دعوته  الغزايل  حامد  اأبي  على 

اأن�سه بزوجته عن طاعة اهلل والأن�ص به، ويتعجب من كالم الغزايل ويدح�ص 

نف�سه  املريد  ي�سغل  األ  ينبغي  حامد:  اأبو  »قال  فيقول:  ال�سرع  باأدلة  دعوته 

بالتزويج، فاإنه ي�سغله عن ال�سلوك وياأن�ص بالزوجة، ومن اأِن�َص بغري اهلل �ُسِغَل 

عن اهلل تعاىل... واإين لأعحب من كالمه اأتراه ما علم اأن من ق�سد عفاف 

نف�سه ووجود ولد اأو عفاف زوجته فاإنه مل يخرج عن جادة ال�سلوك، اأو يرى 

الأن�ص الطبيعي بالزوجة ينايف اأن�ص القلوب بطاعة اهلل تعاىل، واهلل تعاىل قد 

منَّ على اخللق بقوله: {ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  

النبي  [ عن  ال�سحيح عن جابر  گ  گ  ڳ}، ويف احلديث 
] قال: »هال تزوجت بكرًا تالعبها وتالعبك«، وماكان يدّله على ما يقطع 
وي�سابق  ن�سائه  اإىل  ينب�سط  كان  ملا  اهلل  ر�سول  اأترى  تعاىل،  باهلل  اأن�سه 

.
(((

عائ�سة -ر�سي اهلل عنها - اأكان خارجًا عن الأن�ص باهلل؟!«

املو�سم  عنده  وهــي  املراهقة  ملرحلة  حتليله  يف  اجلــوزي  ابــن  نــرى  هكذا 

ت�ساعد  وخربات  ومعارف  حقائق  يقدم  الإن�ساين  النمو  موا�سم  من  الثاين 

الفرد على اجتياز مراحل النمو اجلن�سي ب�سالم، وموا�سلة النمو نحو الن�سج 

اجلن�سي ال�سوي. فهذه املرحلة عنده هي مرحلة تدفق هائل للطاقة اجلن�سية 

، وفيها تبدو ب�سائر الن�سج 
(((

اأو بتعبريه ال�سهوة املّتقدة »اإيقاد نار ال�سهوة«

ولل�سيطان  ونزعاته  وللهوى  ورغباتها  للنف�ص  جهاد  مرحلة  اجلن�سي وهي 

العقل  تنمية  اإىل  حتتاج  وتوتر،  وقلق  �سراع  مرحلة  فهي  ثم  ومن  وفتنته، 

وتعليم العلم وتقوية الإرادة، ولبد فيها من رعاية املراهقني و�سيانتهم اإذ 

)- امل�سدر ال�سابق، �ص ))).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص ))).

95



اإهمالهم يوؤدي اإىل �سوء العاقبة، ومن �سيانته تعويده ال�سرب على كبح  اأن 

�سهواته وتزويجه يف حالة ال�ستطاعة وتعليمه اأمور دينه وحفظه من خمالطة 

الن�ساء وت�سجيعه على �سبط انفعالته والبعد عن مثريات اجلن�ص.

ثانياً - تنمية ال�ضوابط الإرادية لل�ضلوك اجلن�ضي:

ت�ستهدف الرتبية اجلن�سية عند ابن اجلوزي تنمية الإرادة لدى الفرد كي 

يقوم ب�سبط �سلوكه اجلن�سي واحلد من انطالق �سهواته والإفراط امل�سّر يف 

اجلوزي  ابن  لكتابات  متاأنية  قراءة  خالل  من  ون�ستطيع  دوافعه.  اإ�سباع 

اأن نقف على جهده الكبري يف اإر�ساء قواعد واأ�س�ص لتنمية ال�سوابط الإرادية 

لل�سلوك اجلن�سي عند الأفراد، وتنمية الوعي بامل�سوؤولية الفردية واجلماعية 

جتاه هذا ال�سلوك.

من  غريه  عن  الإن�سان  ميّيز  ما  هي  الإرادة  اأن  فيبنّي  اجلــوزي  ابن  يبداأ 

تعني قهر  والإرادة عنده  الإن�سان على احليوان،  ل اهلل  وبها ف�سّ الكائنات، 

ل الآدمي على البهائم -  العقل لدوافع الطبع والهوى يقول: »وبهذا القدر ُف�سّ

اأعني ملكة الإرادة - لأن البهائم واقفة مع طباعها ل نظر لها اإىل عاقبة ول 

فكر يف ماآل، فهي تتناول ما يدعوها اإليه الطبع من الغذاء اإذا ح�سر، وتفعل 

ما حتتاج اإليه من الروث والبول اأي وقت اتفق، والآدمي ميتنع عن ذلك 

.
(((

بقهر عقله لطبعه«

�سلطان  دفع  يف  املجاهدة  ثمرة  هي  الإرادة  اأن  اجلــوزي  ابن  يو�سح  ثم 

ال�سهوة والرغبة كما هي ثمرة ال�سرب على دفع ما ت�ستهيه النف�ص ويوؤدي اإىل 

املهالك، يقول ابن اجلوزي: »فاإن قال قائل: فكيف يتخل�ص من هذا َمْن قد 

ترك  يف  والتدرج  يوؤذي  ما  هجران  يف  القوي  بالعزم  له  قيل  فيه؟  ن�سب 

.
(((

ما ل يوؤمن اأذاه، وهذا يفتقر اإىل �سرب وجماهدة«

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص 9).

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص 9).
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الطبع  لدوافع  العقل  قهر  اجلوزي  ابن  عند  تعني  الإرادة  كانت  واإذا 

فيجب  الإن�سان.  كرامة  من  الأذى وحتّط  ت�سّبب  �سهوات  لنيل  انطلقت  اإذا 

اأن يحتل العقل مكانة يف قيادة ال�سلوك الإن�ساين بدًل من العواطف وامليول. 

من  احلا�سرة  اللذة  اإىل  يدعو  الهوى  مطلق  اأن  »اعلم  اجلــوزي:  ابن  يقول 

غري فكر يف عاقبة، ويحث على نيل ال�سهوات عاجاًل واإن كانت �سببًا لالأمل 

والأذى ومنع لذات يف العاجل، فاأما العاقل فاإنه ينهى نف�سه عن لذة ُتعقب 

.
(((

اأملًا، و�سهوة تورث ندمًا«

مقّدم  وهو  ال�سوك،  �سبط  يف  عظيمة  اأهمية  العقل  اجلــوزي  ابن  وُيــِويل 

حياة  �سفينة  قيادة  للعقل  ترتك  اأن  يجب  التي  وامليول  العواطف  على  عنده 

الإن�سان لت�سل اإىل مرفاأ الأمان، ومن اخلطاأ اأن يحتكم الإن�سان اإىل عواطفه 

واأن يجعلها يف الوقت ذاته حاكمة على العقل واأحكامه. يقول يف  واأهوائه، 

هذا ال�ساأن: »ل ينبغي اأن يدّلل الهوى عليه )اأي العقل( فاإنه عدوه، فيحّطه 

عن رتبته ي�ستنزله عن درجته، ول يجوز اأن ُيجَعل وهو احلاكم حمكومًا عليه، 

ول اأن ي�سار وهو الزمام مزمومًا، ول اأن يعود وهو املتبوع تابعًا، فمن �سرب 

.
(((

على م�سي�ص م�ساوراته اجتنى حالوة املنى يف عواقبه«

ويرى ابن اجلوزي اأن ال�سالمة والأمان من ال�سر تكمن يف حتكيم العقل 

يف كل حادثة ويف كل اأمر، وذلك لأن العقل ي�سري دائمًا اإىل م�سلحة الإن�سان 

ويقول:  �سويًا.  �سليمًا  �سحيحًا  ال�سلوك  فياأتي  والأهــواء  العواطف  بخالف 

»اإذا عرف العاقل اأن الهوى ي�سري غالبًا  وجب عليه اأن يرفع كل حادثة اإىل 

حاكم العقل، فاإنه �سي�سري عليه بالنظر يف امل�سالح الآجلة، وياأمن عند وقوع 

ال�سبهة با�ستعمال الأحوط يف كّف الهوى اإىل اأن يتيّقن ال�سالمة من ال�سر 

.
(((

يف العاقبة«

)- امل�سدر ال�سابق، �ص )).

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص 7).

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص 7).
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ويحتاج تكوين الإرادة ال�سابطة لل�سلوك اجلن�سي يف راأي ابن اجلوزي اإىل 

وال�سهوات،  الــنــزوات  ودفــع  الرغبات  جماهدة  على  ومــران  تدريب 

مترينًا 
(((

الهوى« دفع  على  يتمّرن  اأن  »للعاقل  قوله:  يف  بذلك  ي�سرح  وهــو 

عمليًا يبداأ بتدريب الفرد على كبح رغبات ماأمونة العواقب ل تلحق بالإن�سان 

يحبه  تناول طعام  ال�سرب عن  على   - مثاًل   - الإن�سان  يتدرب  كاأن  �سررًا، 

ويلذ له تناوله، اأو القيام باأمر تعود القيام به كارتياد احلدائق واملنتزهات 

اأو ما اأ�سبه ذلك فيمنع نف�سه من ذلك، فاإذا ا�ستطاع اأن يدفع تلك الرغبات 

م  وتعّود ال�سرب عليها ا�ستطاع دفع �سهوات ت�سر به وت�سّبب له الأذى، وحتكَّ

للعاقل  »ينبغي  اجلــوزي:  ابــن  يقول  عقله.  ل�سلطان  واأخ�سعه  هــواه  يف 

على  بــذلــك  لي�ستمر  الــعــواقــب  مــون  املــاأ الــهــوى  دفــع  عــلــى  يتمّرن  اأن 

الإرادة  تكوين  يف  يكفي  فال  اإرادته  تنمو  وبذا   ،
(( (

غايته« تــوؤذي  ما  ترك 

ده �سبط �سهواته  الوعظ واإ�سداء الن�سح... بل لبد من ممار�سة عملية تعوِّ

وبالتمرين وباملمار�سة املتكررة ميلك الفرد توجيه �سلوكه الوجهة التي يريد، 

اإن التمرين الذي طلبه ابن اجلوزي لدفع الهوى ال�سار يزيل عادات �سلوكية 

الأفراد  يب�سر  فهو  ثم  ومن  مطلوبة،  �سلوكية  عادات  ويثبت  مرغوبة،  غري 

بالوعي الأخالقي الذي على اأ�سا�سه يرف�سون عادات ويقبلون عادات. واأول 

الغاية من خلق  ر يف  التب�سّ ابن اجلوزي يف  يراها  الوعي  خطوة يف طريق 

اأ�سمى  الإن�سان، فلم يخلق للهوى واإطالق العنان ل�سهواته، بل للعمل ملا هو 

واأف�سل فيجب اأن يدرك الفرد »اأن الإن�سان مل ُيخلق للهوى، واإمنا ُهيِّئ للنظر 

 واأن هذا الهوى قد خلق يف الإن�سان لغاية اأرادها 
(((

يف العواقب والعمل لالآجل«

خالقه، وعلى الإن�سان اأن يق�سد بهواه تلك الغاية »اعلم اأن الهوى ميل الطبع 

اإىل ما يالئمه، وهذا امليل قد خلق يف الإن�سان ل�سرورة بقائه فاإنه لول ميله 

)- امل�سدر ال�سابق، �ص 9).

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص 9).
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اأكل واإىل امل�سرب ما �سرب واإىل املنكح ما نكح وكذلك كل  اإىل املطعم ما 

ما ي�ستهيه فالهوى م�ستجلب له ما يفيد... فال ي�سلح ذم الهوى على الإطالق 

 .
(((

اإمنا يذم املفرط من ذلك وهو ما يزيد على جلب امل�سالح ودفع امل�سار«

الن�سل وامتداد احلياة،  ال�سهوة اجلن�سية وجود  الأ�سا�سي من  اإن الهدف 

يقول اأبو الفرج: »تاأملت يف فوائد النكاح ومعانيه ومو�سوعه فراأيت اأن الأ�سل 

النفو�ص  تاأباها  النكاح  �سورة  كانت  وملا  الن�سل...  وجود  و�سعه  يف  الأكــرب 

ال�سهوة  جعلت  لنف�سه  ي�ستح�سن  ل  ما  ومالقاة  العورة  ك�سف  من  ال�سريفة 

 .
(((

حتت ليح�سل املق�سود

كما يجب اأن يدرك الإن�سان اأن الإ�سراف يف اإ�سباع احلاجة اجلن�سية على 

غري حد العتدال يوؤدي اإىل الإ�سراع بالتلف، ومن احلكمة األ ي�سّلم الإن�سان 

قياده ل�سهواته وهواه، واإمنا للعقل الذي ير�سد لل�سالح؛ وابن اجلوزي يقدم 

خال�سة فكره يف هذا الأمر »تاأملت يف �سهوات الدنيا فراأيتها م�سائد هالك 

وفخوخ تلف، فمن قوي عقله على طبعه وحكم عليه ي�سلم، ومن غلب طبعه 

ثم  الت�سري  يف  يتوق  كان  الدنيا  اأبناء  بع�ص  راأيت  ولقد  هلكته،  �سرعة  فيا 

ي�ستعمل احلرارات املهّيجة للباه، فما لبث اأن انحلت حرارته الغريزية وتلف، 

.
(((

ومل اأَر يف �سهوات النف�ص اأ�سرع هالكًا من هذه ال�سهوة«

ومن اأهم اخلطوات التي يراها ابن اجلوزي �سرورية لتنمية الوعي الالزم 

والنقياد  ال�سهوات  اإدمــان  اأن  الفرد  يدرك  اأن  ــة  الإرادي ال�سوابط  لتكوين 

الذليل لها ل يحقق له ما ين�سده من �سعادة وما يرجوه من لذة، بل دائمًا 

ما تكون عاقبة هذا الإدمان �سقاء واأمل، وهو بالإدمان لل�سهوات ي�سري عبدًا 

لعادات �سارة تقهره ول ي�ستطيع الفكاك منها، ومن هنا فالبد من اأن يعي 

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص )).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص )).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص 5).
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الفرد »اأن مدمني ال�سهوات ي�سريون اإىل حالة ل يتلذذونها، وهم مع ذلك 

ولهذا  ال�سطراري،  كالعي�ص  عندهم  �سارت  قد  لأنها  تركها  ي�ستطيعون  ل 

ترى مدمن اخلمر واجلماع ل يتلذذ بذلك ُع�سر التذاذ من مل يدمن، غري اأن 

العادة تقت�سيه ذلك فيلقي نف�سه يف املهالك لنيل ما يقت�سيه تعّوده، ولو زال 

رْيُن الهوى عن ب�سريته لراأى اأنه قد �سقي من حيث قدر ال�سعادة، واغتم من 

.
(((

حيث ظن الفرح، واأمل من حيث اأراد اللذة«

وي�سهم يف تكوين ال�سوابط الإرادية لدى الفرد عدم خمالطة رفاق ال�سوء 

اأهل الهوى ومدمني ال�سهوات ممن ف�سدت اأخالقهم. فمخالطة هوؤلء  من 

توؤذي وت�سر، وتثّبت اأ�سواأ العادات يف النفو�ص، ذلك لأن املرء �سريع التاأثر 

اأن  اجلــوزي  ابن  راأى  بل  تتاآلف،  ما  �سرعان  والطباع  واأ�سحابه  مبرافقيه 

خطورة ال�سحبة ال�سيئة تكمن يف اأن الطبع ي�سرق من الطبع دون اأن يدري 

�ساحبه، ودون اأن ي�سعر باأنه قد تاأّثر بطباع الآخرين. اإن من اأهم ما يعني 

حتى  ال�سهوات  ومدمني  الهوى  اأهل  الإن�سان  يعتزل  اأن  الإرادة  تكوين  على 

اإليه م�ساوئ الأخالق ومعايب العادات، والطباع �سراقة، والعادات  ل تبادر 

عقله  ليكمل  الإن�سان،  فعلى  املقابل  ويف  اإزالتها.  ع�سر  متكنت  اإذا  ال�سارة 

والعمل  النافع  العلم  اأهل  واأن يالزم  الف�سالء  اأن ي�ساحب  اإرادته،  وتقوى 

ت�سر  الهوى(  اأ�سحاب  )اأي  لهم  »املخالطة  اجلوزي:  ابن  يقول  ال�سالح، 

ول تنفع، فالعجب ملن يرتّخ�ص يف املخالطة وهو يعلم اأن الطبع ب�سري ي�سرق 

من املخالطة، واإمنا ينبغي اأن تقع املخالطة لالأرفع والأعلى يف العلم والعمل 

.
(((

لي�ستفاد منه«

ويعر�ص ابن اجلوزي من جتارب حياته اخلا�سة ما يوؤكد �سرر خمالطة 

منهومي اللذات واأرباب ال�سهوات وتاأثري خمالطتهم يف القلب وال�سمع والعني 

فيقول: »ف�سحت لنف�سي يف جمال�سة... ولقائهم، ف�ستت القلب املجتمع، ووقع 

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص 7).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص )7).

100



الذهول عما كنت اأراعيه، وانتق�ص يف القلب ما قد راأته العني، ويف ال�سمري 

ما ت�سمعه الأذن، ويف النف�ص ما تطمع يف حت�سيله من الدنيا، واإذا جمهور 

.
(((

املخالطني اأرباب غفلة، والطبع مبجال�ستهم ي�سرق من طباعهم«

ويحّدد ابن اجلوزي �سفات اأولئك الذين ت�سر �سحبتهم وتوؤذي خمالطتهم 

فيقول: »هوؤلء اخلالئق على طبع ردي ل تقومه الريا�سة، ل يدرون مِلَ ُخِلقوا 

ي�ساألون  ول  اأغرا�سهم،  من  بغيتهم  ح�سول  هّمهم  وغاية  منهم،  املراد  ول 

عند نيلها ما اجتلبت لهم من ذّم، يبذلون الِعر�ص دون الغر�ص، ويوؤّثرون لذة 

�ساعة واإن اجتلبت زمان مر�ص... اإذا اأ�سبحوا �سعوا يف حت�سيل �سهواتهم 

ثعلب،  وروغــان  ذئب  وغــارة  اأ�سد  وافرتا�ص  كلب  �ص  وتب�سّ خنزير  بحر�ص 

.
(((

ويتاأ�ّسفون عند املوت على فقد الهوى ل على عدم التقوى«

التثّبت يف كل  يتعّود  اأن  الإرادية  ال�سوابط  ي�ساعد على تكوين تلك  ومما 

يتاأمل  واأن  كاملة،  مبو�سوعية  الأمــر  يف  يفكر  اأن  ومعناه  عليه،  يقدم  اأمــر 

عواقب الإقدام عليه، واأن يعمل عقله وفكره مليًا يف ذلك الأمر. اإنه اإن تعّود 

ذلك ومرن عليه، اأق�سى عن نف�سه اأمر الهوى وحتّرر من قهر ال�سهوة و�سار 

مالكًا لإرادته. يقول ابن اجلوزي يف ذلك »ما اعتمد اأحد اأمرًا اإذا همَّ ب�سيء 

مثل التثبت، فاإنه متى عمل بواقعة من غري تاأّمل للعواقب كان الغالب عليه 

الندم... اإن الإن�سان بالتثبت يفتكر فتعر�ص على نف�سه بالتفكر الأحوال وكاأنه 

�ساور وقد قيل خمري الراأي خري من فطريه، واأ�سد النا�ص تفريطًا َمن عمل 

مبادرة يف واقعة من غري تثّبت.. كذلك من عر�ست له �سهوة فا�ستعجل لديها 

ون�سي عاقبتها، فكم من ندم يرتّجعه يف باقي عمره، وعتاب ي�ستقبله من بعد 

كانت كربق، فاهلل اهلل  للذة حلظة  كل ذلك  وقوعه  يوؤمن  ل  وعقاب  موته، 

.
(((

التثبت التثّبت يف كل الأمور والنظر يف عواقبها«

)- امل�سدر ال�سابق، �ص )9).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص )9).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص 09)، 0)).
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ال�سابطة  الإرادة  تكوين  يف  العنا�سر  اآكد  هي  النف�ص  جماهدة  اأنَّ  على 

لل�سلوك اجلن�سي، ويرى ابن اجلوزي اأن تلك املجاهدة تكون مبنعها ما تلتّذ 

احلرام  عن  الإن�سان  مينعها  اأن  ذلك  على  بالتعّود  لت�ستطيع  املباح  من  به 

مما تلتّذ به وت�سعى لنيله، وهذا املعنى ل يفتاأ يكرره ابن اجلوزي يف كتاباته 

الفرد بجنود  يغتال  اأن  النف�ص بعدو يريد  اقتناعا منه بفاعليته وهو ي�سّور 

الهوى ول يردها عن غايتها اإل قوة الإرادة وم�ساء العزمية و�سوط املجاهدة، 

ْل عليها ب�سوط العزمية فاإنها  يقول ابن اجلوزي: »يا مقهورًا بغلبة النف�ص، �سُ

وامنعها  م�ست�سلمة(  اأ�سرك  وقعت يف  )اأي  لك  ا�ستاأ�سرت  اإن عرفت جّدك 

ترك  على  �سربت  اإذا  احلــرام  ترك  على  ال�سطالح  ليقع  مباحها  ملذوذ 

.
(((

املباح«

والنف�ص عند اأبي الفرج ابن اجلوزي اأ�سّد خطورة على الإن�سان من الدنيا 

ومن ال�سيطان رغم مكايده وتزيينه لل�سهوات املحّرمة، ذلك لأنها عدو ي�سكن 

باطن الإن�سان م�ستكّنًا فيه، اأما الدنيا وال�سيطان فهما عدوان خارجان عنه، 

باأداء الطاعات التي  باإلزامها  اإرادته تكون  وو�سيلة قهرها لتكتمل لالإن�سان 

فر�سها اهلل بغري ك�سل اأو تواٍن اأو ت�سويف، ويدرك ابن اجلوزي اأن جماهدة 

النف�ص اأمر فيه كثري من املعاناة والأمل، ولكن هذه املجاهدة هي نف�سها ال�سفاء 

من غلبة الهوى وقهر ال�سهوة، وكما ي�سرب الإن�سان على مّر الدواء من اأجل 

العافية كذلك عليه اأن يحتمل اأمل املجاهدة »الدنيا وال�سيطان خارجان عنك 

اإن مالت  ٻ  ٻ  پ }،  اأدب اجلهاد {  وِمْن  والنف�ص عدو مباطن 

ف�سقها  الطاعات  عن  اأعر�ست  واإن  التقوى،  بلجام  فاأجلمها  ال�سهوات  اإىل 

البطالة  ثوب  وا�ستح�سنت  الثواين  �سراب  ا�ستحّلت  واإن  املجاهدة،  ب�سوت 

ف�سْح عليها ب�سوت العزم فاإن رمقت نف�سها بعني العجب فذّكرها جنا�سة 

)- »اللطائف يف الوعظ«: ابن اجلوزي، �ص 5).
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الدواء يف حلقك مل تقدر على ذروة  فاإنك واهلل ما مل جتد مرارة  الأ�سل، 

.
(((

العافية يف بدنك«

وجماهدة النف�ص من اأجل امتالك الإرادة التي ي�سبط بها الإن�سان �سلوكه 

بجنود  النف�ص  الوطي�ص طرفها  اأ�سبه مبعركة حامية  ابن اجلوزي  هي عند 

املت�سّلحة  التقوى  الآخر  بال�سهوات وطرفها  نة  واملتح�سّ الكامنة فيها  الهوى 

جنود  عندك  اجتمعت  »قد  يقول:  الغلبة  على  والت�سميم  والهّمة  بالعزمية 

ت�سّلحوا  التقى  حزب  فيا  البطالة،  ح�سن  فاأحكمت  النف�ص  بيت  يف  الهوى 

ب�سالح العزائم وادخلوا عليها الباب. النف�ص مثل كلب ال�سوء  متى �سبع نام، 

. ومادام اأمر جماهدة النف�ص بقهرها برتك ما ت�ستهيه 
(((

واإن جاع ب�سب�ص«

عزائم  تقوى  اأن  للغلبة  حتقيقًا  يتطلب  فذلك  معركة،  اأمــر  املحّرمات  من 

املجاهدة واأن تلتزم جانب التقوى التي هي اأم�سى اأ�سلحتها حينئذ ي�ست�سلم 

قويت  ملا  اإذ  ح�سنة  اأ�سوة   [ اهلل  ر�سول  يف  وللنا�ص  حــرب.  بغري  عدوها 

اجلوزي:  ابن  يقول  عليه.  خالقه  ا�ستن�سر  وقد  �سيطانه  اأ�سلم  جماهدته 

»اإذا قوي عزم املجاهدة َلَن له الأعداء بال حرب، ملا قويت جماهدة نبينا 

.
(((

تعّدت اإىل كل من تعّدى فاأ�سلم �سيطانه«

والأمر يحتاج دائمًا اإىل تدريب وتروي�ص كي يرتقي الإن�سان درج املجاهدة 

ليكون احل�ساد حترير الذات من قب�سة الهوى والقدرة على �سبط ال�سلوك 

م املوؤمنون اأنف�سهم بالريا�سة وقع عقد { ۇ  ۇ   وامل�ساعر والنفعالت، »ملا قوَّ

والنف�ص  ۅ}  ۋ     ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  
وتتعّود  ترو�ص  ي  )اأ ُتَر�ْص  مل  ذا  اإ والقناعة(  الر�سى  )من  ُتْر�َص  مل 

)- »اللطائف يف الوعظ«: ابن اجلوزي، �ص 5).

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

)- »اللطائف يف الوعظ«: ابن اجلوزي، �ص )).
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.
(((

الرتوي�ص( لأنها كلب عقور، واإمنا ُيراد ال�سيُد ل الَغ�سو�ص« من 

جماحها  وكبح  �سهواته  قهر  على  الإن�سان  عــزم  اأن  اجلــوزي  ابــن  ويــرى 

اإذا قوي �سار كالنار امل�ستعلة، يعمل  واإخ�ساعها لعقله واإرادته، هذا العزم 

بال كلل، ل يعرف الك�سل ول يركن اإىل الت�سويف بل يربز دائمًا يف ثوب اجلد، 

يخو�ص بحر املعركة مع الهوى فال يكتفي بالوقوف على ال�ساحل، ويرتّي�ص 

ل�سلوك ال�سبيل الوعر دون وجل. يقول ابن اجلوزي: »العزائم يف قلوب اأربابها 

كالنار ت�ستعل، اإنها لت�ستعمل البدن ول يح�ّص بالتعب... اإن كانت لك عزمية 

اأويل العزم )رمبا وع�سى(، لي�ص عزمًا ما مر�ص القلب فيه،  فلي�ص يف لغة 

.
(((

لي�ص هّمًا ما عاق عنه الظالم«

وما دام اأولو العزم ل يعرفون يف لغتهم )رمبا وع�سى( فحريٌّ مبن يجاهد 

هواه ليملك اإرادته اأن يح�سم اأمره فال يرتدد ول ي�سوف ويرجو فيقطع اأ�سل 

الآدمي  »داء  ذلك:  الفرج يف  اأبو  يقول  مكامن اخلطر.  على  ويق�سي  الداء 

يفيدك من  وما  اأنفع،  فالكّي  الداء  ا�ستفحل  ومتى  الهوى وعالجه احل�سم، 

.
(((

جار ال�سوء التوقي«

والإعرا�ص  يوؤذي  ما  وهجران  ال�سهوات  دفع  يف  املجاهدة  واإذاكانت 

النف�ص  على  ي�سعب  اأمر  الإن�سان  ي�ستهيه  ما  ونيل  احلا�سرة  اللذات  عن 

املعاناة  يخفف  مما  فاإن  عظيم،  �سرب  اإىل  يحتاج  مما  وتعاين  فتتاأمل 

برناجمًا  ال�سيئة  العادات  من  التخل�ص  ويهّون  الأمل  مرارة  من  ويقّلل 

(((

ابن اجلوزي ويتكّون من خطوات �سبع هي: يقرتحه 

العواقب  للنظر يف  ُهيِّئ  واإمنا  لّلهو،  ُيخَلق  الأن�سان مل  اأن  التفّكر يف   -  (

)- املرجع ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

)- املرجع ال�سابق، �ص: ))، )).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص 09).

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص 9)، 0).

104



املطعم  يف  اللذات  من  ي�سيب  احليوان  اأن  هذا  على  ويدّل  لالآجل،  والعمل 

واملنكح ما ل يناله الإن�سان مع عي�ص خاٍل من الفكر والهم، ولهذا ُت�ساق على 

منحرها وهي منهكمة على �سهواتها، والآدمي ل ينال ما يناله احليوان لقوة 

امل�ستهى  نيل  فلو كان  امل�ستعملة،  الآلة  الواغل و�سعف  والهّم  ال�ساغل  الفكر 

ف�سيلة ملا جن�ص حظ الآدمي ال�سريف منه وزيد حظ البهائم.

) - اأن يفّكر يف عواقب الهوى، فكم قد اأفات من ف�سيلة، وكم قد اأوقع 

يف رذيلة، وكم من لذة اأوجبت انك�سار جاه وقبح ذكر مع اإثم.

) - اأن يت�سور العاقل انق�ساء غر�سه من هواه، ثم يت�سّور الأذى احلا�سل 

عقيب اللذة فاإنه يراه يزيد على الهوى اأ�سعافًا.

) - اأن يت�سّور ذلك يف حق غريه، ثم يتلّمح عاقبته بفكره فاإنه �سريى 

ما يعلم به عيبه اإذا وقف يف ذلك املقام.

5 - اأن يتفّكر فيما يطلبه من اللذات، فاإنه �سيخربه العقل اأنه لي�ص ب�سيء 

واإمنا عني الهوى عمياء.

) - اأن يتدّبر عّز الغلبة وذّل القهر، فاإنه ما من اأحد غلب هواه اإل اأح�ّص 

بقوة عّز، وما من اأحد غلبه هواه اإل وجد يف نف�سه ذّل القهر.

اجلميل  الذكر  اكت�ساب  من  للهوى  املخالفة  فائدة  يف  يتفّكر  اأن   -  7

يف الدنيا، و�سالمة النف�ص والِعر�ص والأجر يف الآخرة.

اجلن�سي  لل�سلوك  الإراديـــة  ال�سوابط  وتنمية  الإرادة  تكوين  اأجــل  ومــن 

لدى الإن�سان، فاإن ابن اجلوزي ميزج بني العلم والعمل، ويرى اأن التدريب 

والتمرين واملمار�سة يف دفع الهوى ماأمون العواقب من اأجل امتالك القدرة 

الوعي  تكوين  اإىل  ويدعو  اأملــًا،  وتعقب  ندمًا  تورث  التي  ال�سهوات  دفع  على 

الأخالقي الذي يكون اأ�سا�سًا لرف�ص النخراط يف ال�سهوات وال�ستغراق فيها 

والنقياد الذليل لها، كما يدعو اإىل الُبعد عن مواطن التاأثري ال�سار و�سحبة 
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يدري  اأن  دون  الطبع  من  ي�سرق  والطبع  �سّراقة  الطباع  حيث  ال�سوء  رفاق 

�ساحبه، ويف املقابل مالزمة اأهل العلم النافع والعمل ال�سالح، ثم التثّبت يف 

ل العواقب، ثم اإعمال الفكر والتدّبر. كل اأمر يقدم عليه الإن�سان وتاأمُّ

والفكر  العلم  بني  اجلــوزي  ابن  يــزاوج  الو�سائل،  بتلك  اجلــوزي  وابن 

من جهة، وبني العمل واملمار�سة من جهة اأخرى، فالعلم والعمل عنده تواأمان 

العمل،  العلم و�سالح  اإىل جمع جادة  ال�سباب  الإرادة، وهو يدعو  لتكوين 

فال قيمة لعلم ل يتج�ّسد يف الواقع احلّي عماًل، ول قيمة لعمل ل ي�سدر عن 

ال�ساب  اأيها  الهّمة.  علو  هما  اأمُّ تواأمان،  والعمل  »العلم  يقول:  �سحيح.  علم 

جوهر نف�سك بدرا�سة العلم وَحلِّها بحلية العلم... َمن مل يعمل بعلمه مل يدِر 

.
(((

ما معه، حامل امل�سك اإذاكان مزكومًا فال حظ له فيما حمل«

ثالثاً - تهيئة ال�ضباب لزواج موّفق و�ضلوك جن�ضي متوافق:

ت�ستهدف الرتبية اجلن�سية عند اأبي الفرج ابن اجلوزي تهيئة ال�سباب حلياة 

وتقدير كامل  ال�سعادة مع فهم دقيق واجتاهات �سحيحة  لهم  تّوفر  زوجية 

للم�سوؤوليات الجتماعية لل�سلوك اجلن�سي. لقد راأى ابن اجلوزي اأن املرء بعد 

اكتمال ن�سجه ي�سعر باحلاجة اإىل اأن يهيئ لنف�سه دعائم حياة م�ستقلة عن 

اأ�سرته، كما يحتاج اإىل منط جديد من العالقات الجتماعية ميالأ به حياته، 

يتزّوجها فيطامن من رغباته  للحياة  �سريكة  البحث عن  يبداأ يف  ومن هنا 

وميوله، وي�سبع حاجته اجلن�سية م�ستمتعًا من طريق �سحيح، وين�سل في�سهم 

بفعالية يف امتداء البقاء وا�ستمرار احلياة، وذلك يف راأي ابن اجلوزي ميل 

من  تعاىل  اهلل  مراد  كان  »ملا  يقول:  الإن�سانية،  النف�ص  عليه  ُجبلت  طبيعي 

اإيجاد الدنيا ات�سال دوامها اإىل اأن ينق�سي اأجلها، وكان الآدمي غري ممتد 

البقاء فيها اإل اإىل اأمد ي�سري، اأخلف اهلل تعاىل منه مثله، فحّثه على �سببه 

يف ذلك تارة من حيث الطبع باإيقاد نار ال�سهوة، وتارة من باب ال�سرع بقوله 

)- »اللطائف يف الوعظ«: ابن اجلوزي، �ص 77.
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.
(((

تعاىل: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ}

اإن هدف الزواج ا�ستمرار النوع ووجود الن�سل وال�ستجابة لدافع اجلن�ص 

باإفراغ ال�سحنة اجلن�سية على نحو يحقق ال�سحة اجل�سمية والنف�سية، وي�سرح 

»تاأّملت  فيقول:  والتحليل  التف�سيل  من  ب�سيء  الهدف  هذا  اجلوزي  ابن 

يف فوائد النكاح ومعانيه ومو�سوعه فراأيت الأ�سل الأكرب يف و�سعه: وجود 

ثم  الغذاء،  املتحّلل  يخلف  ثم  يتحّلل،  يزال  ل  احليوان  هذا  لأن  الن�سل، 

يتحّلل من الأجزاء الأ�سلية ما ل يخّلفه �سيء، فاإذا مل يكن بد من فنائه وكان 

والغريزة اجلن�سية   ،
(((

الأ�سل« الن�سل خلفًا عن  الزمان جعل  امتداد  املراد 

هي �سبيل حتقيق هذا الهدف يف اللقاء الزوجي والوقاع، ولولها ما كان ن�سل 

يخلف الأ�سل فقوتها تعمي عني الناظر عن اأ�سياء رمبا كانت حتول دون هذا 

اللقاء. اإنه »ملا كانت �سورة النكاح تاأباها النفو�ص ال�سريفة من ك�سف العورة 

ومالقاة ما ل ي�ستح�سن لنف�سه، جعلت ال�سهوة حتت ليح�سل املق�سود، ثم 

ا�ستفراغ  اآخر وهو  الن�سل( يتبعه �سيء  راأيت هذا املق�سود الأ�سلي )وجود 

 .
(((

هذا املاء )املني( الذي يوؤذي دوامه احتقانه«

ويحدد ابن اجلوزي هديف الزواج حتديدًا موجزًا ودقيقًا فيقول: »فائدة 

اأحدهما: بقاء اجلن�ص وهو معظم املق�سودين، والثاين:  املنكح من وجهني 

كاحليلة  فيها  اللذة  جعلت  واإمنا  احتقانها،  املوؤذي  املحتقنة  الف�سلة  دفع 

.
(((

يف اإي�سال النفع بها«

ويعطي ابن اجلوزي مكانة متميزة ورفيعة للزواج حيث الولد الذي متتد 

به احلياة، واملتعة اجلن�سية، وهي حق ثابت فيه عالوة على اإعفاف النف�ص 

)- »تلبي�ص اإبلي�ص«: ابن اجلوزي، �ص ))).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص )).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص )).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص )9.
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واملراأة، يقول: »اإن طلب التزوج لالأولد فهو الغاية يف التعّبد، واإن اأراد التلّذذ 

اإىل  اإعفاف نف�سه واملراأة  التعّبد ما ل ُيح�سى من  فمباح، ويندرج فيه من 

 وي�سيف ابن اجلوزي اإىل الوقاع يف الزواج ف�ساًل عن الأبعاد 
(((

غري ذلك«

من  وبهجة  متعة  ــزواج  ال لي�سبح  جماليًا،  ُبعدًا  والجتماعية  البيولوجية 

والهّم  القلق  من  للنف�ص  راحة  الزواج  ولي�سبح  العبد،  على  تعاىل  اهلل  ِنَعم 

وان�سغال البال، ولهذا ن�سح ابن اجلوزي ال�ساب املقبل على الزواج اأن يتخرّي 

يجعل  فذلك  �سفات،  ومن  جمال  من  ي�ستح�سنه  مبا  تتمتع  ممن  الزوجة 

ن�سله؛  اإىل  الفائدة  ومتتد  �سحيًا  تفيده  جمالية  خلفية  بالزوجة  للمتعة 

يقول: »اإن تخرّي املنكوح ي�ستق�سي ف�سول املني، فيح�سل للنف�ص كمال اللذة 

اإذا كان  اأي�سًا، فاإنه  الولد  يوؤثر هذا يف  ملو�سع كمال بروز الف�سول، ثم قد 

 ،
(((

من �سابني حب�سا اأنف�سهما عن النكاح مديدة كان اأقوى منه من غريهما«

نًا اأن اختيار الرجل لزوجة ياأن�ص بها بحبه ال�سادق لها يعّد �سبياًل  ويقول مبيِّ

لتحقيق اأهداف الزواج على الوجه الأكمل »نكاح املراأة املحبوبة ي�ستفرغ املاء 

. وعك�ص ذلك 
(((

املجتمع، فيوجب جنابة الولد ومتامه وق�ساء الوطر بكماله«

عندما يكون هناك خلل يف الزوجة كدمامة اخللقة وقبح املنظر اأو لوجود اآفة 

فيها فذلك يوؤثر �سلبًا يف حتقيق الأهداف املتوّخاة من الزواج، وي�سّر بالزوج 

املزاج  كان  »متى  اجلوزي:  ابن  يقول  واجل�سمية  النف�سية  �سحته  يف  ويوؤّثر 

اإذا  اأنــه  بّينت  قد  اأقــول  اجتمع..  اإذا  املني  بــروز  يطلب  فالطبع  �سليمًا 

وقع به احتبا�سه اأوجب اأمرا�سًا وجّدد اأفكارًا رديئة وجلب الع�سق والو�سو�سة 

يف  اخللل  وقــوع  يته  فراأ ذلك  عن  بحثت  فــات..  الآ من  ذلك  غري  اإىل 

للنف�ص،  اأو لأنه غري مطلوب  اأو لآفة فيه  لدمامة وقبح منظره  اإما  املنكوح 

.
(((

فحينئذ يخرج منه ويبقى بع�سه«

)- امل�سدر ال�سابق، �ص )).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص )).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص )).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص ))، )).
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اإن ابن اجلوزي ينّبه ال�ساب املقبل على الزواج على اأن يراعي يف اختياره 

املن�سود  الهدف  لتحقيق  �سرط  عنده  فذلك  املــراأة،  وجمال  ال�سورة  ح�سن 

املظهر  اأن جمال  فيوؤكد  يعود  ابن اجلوزي  لكن  اأمّت،  نحو  على  الــزواج   من 

وح�سن ال�سورة ل يكفي وحده بل يجب اأن تتحّلى الفتاة بح�سن اخُلُلق وجمال 

بني  والن�سجام  التاآلف  وليتحّقق  معنى  اجلميلة  لل�سورة  لت�سبح  الف�سيلة 

الزوجني ويحدث تكامل اجلن�سية يف التقائهما يف اإطار النكاح ال�سرعي الذي 

اأن  للمتخريِّ  ينبغي  »ثم  يقول:  وا�ستمرارها،  واإيقاظ احلياة  بالتوالد  ي�سمح 

اإذا خلت من املعنى كانت  يتفّر�ص الأخالق فاإنها من اخلفي، فاإن ال�سورة 

الهتمام  من  النف�ص  وفراغ  مق�سودة،  الولد  جنابة  فاإن  الدمن،  كخ�سراء 

بوّد حمبو�ص عظيم يوجب اإقبال القلب على املهمات، ومن فرغ من املهمات 

.
(((

العار�سة اأقبل على املهّمات الأ�سلية«

الزوجة  يف  اجلمال  ابتغاء  يف  غ�سا�سة  اأو  حرجًا  اجلــوزي  ابن  يجد  ول 

فذلك �سكن دائم وا�ستقرار مطلوب لنف�ص تعتمل فيها رغبة فطرية متاأججة، 

لن�سل �سحيح جنيب  الإجنــاب  غائيته يف  اإىل  باجلماع  و�سول  اأي�سًا  وذلك 

الوقاع  من  به  النف�ص  وتاأخذ  �سواغلها  من  النف�ص  به  تفرغ  كامل  وا�ستمتاع 

حظها مما ي�سفي على الغريزة مهمة جليلة، وابن اجلوزي ُيطمئن ال�سباب 

اإىل م�سروعية البحث عن اجلمال يف الزوجة التي يريد البناء بها ويتعاقد 

معها على الدخول يف النكاح، ويلتزمان بدقة بالأمانة الزوجية فيقول: »واإذا 

تاأّملت حال ال�سرب الأول راأيت من هذا عجبًا، فاإن النبي ] اختار لنف�سه 

عائ�سة ر�سي اهلل عنها وكانت م�ستح�سنة، وراأى زينب فا�ستح�سنها فتزّوجها، 

وكذلك اختار �سفية... وكان لعلي [ اأربع حرائر و�سبع ع�سر �سرية مات 

هواهم  ــروا  ث اآ هــوؤلء  اأن  اأو  الــطــرق،  هــذه  يف  خلاًل  اّدعــى  فمن  عنهن. 

اّدعى  فقد  اأف�سل،  وغريها  الأغرا�ص  هذه  يف  العمر  ب�سائع  واأنفقوا 

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص ))، )).
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. اإن ا�ستح�سان 
(((

الناق�ص فهمه ل هم« واإمنا هو  النق�سان  الكاملني  على 

ل الزوجة اإىل �سريك ولي�ص و�سيلة  الزوجة ومراعاة جانب اجلمال فيها يحوِّ

جدل  على  تنطوي  عملية  واجلمال  الوقاع  من  ويجعل  فح�سب،  اإجنــاب 

عن  الناجمني  والبهجة  واملتعة  احلياة  وامتداد  الن�سل  اإيجاد  يف  اجلدية 

اإ�سباع الدافع اجلن�سي.

لكن ابن اجلوزي ل يرى كما ذكرنا اأن ح�سن ال�سورة وحده يكفي، ولي�ص 

هو وحده مناط اختيار ال�ساب لزوجته وملن يبني بها، فاإذا كان يف ا�ستهدافه 

جمال  اأهمية  على  اأكد  متوافق  جن�سي  و�سلوك  موّفق  لــزواج  ال�ساب  تهيئة 

ر ال�ساب اأن من احلكمة اأن يراعي يف  املنظر وح�سن ال�سورة، فهو ل يفتاأ ُيَذكِّ

اختياره الأ�سل الذي تقم عليه حياة اأ�سرية �سحيحة، وهو الدين فعليه مدار 

الأمر كله يف الزواج، ويف حياة حتقق ال�ستقرار النف�سي وال�سحة النف�سية 

مبعناها ال�سحيح. يقول ابن اجلوزي: »من اأراد ا�سطفاء حمبوب فاملحبوب 

امراأة  �سورة  اأعجبك  فــاإذا  ال�سورة...  ح�سن  منها  يق�سد  امــراأة  نوعان: 

القلب بها تعليقًا حمكمًا، فاإن  يتعّلق  اأن  الباطنة مديدة قبل  فتاأمل خاللها 

راأيتها كما حتب واأ�سل ذلك كله الدين كما قال ]: )عليك بذات الدين( 

ابن اجلوزي  ، ويجعل 
(((

امليل« وا�ستولدها، وكن يف ميلك معتدل  اإليها  فمل 

مراعاة �سرط الدين واخللق احل�سن يف الزوجة املختارة قبل �سرط اجلمال 

واحل�سن يف الدرجة، حيث اإذا افُتِقَد الدين ل يح�سل النتفاع الكامل ويوؤّثر 

ذلك يف ا�ستقرار احلياة. يقول: »ينبغي اأن يكون النظر اإىل باب الدين قبل 

.
(((

النظر اإىل احل�سن، فاإنه اإذا قّل الدين مل ينتفع ذو مروءة بتلك املراأة«

ويبنيِّ ابن اجلوزي كيف اأن الزوجة اإذا مل يتوافر فيها �سرط الدين تكون 

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص )0).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص )0).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص 5)).
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على  »تاأّملت  وقلق:  ا�سطراب  يعرتيها  زوجية  وحلياة  موؤكد  ل�سقاء  �سببًا 

اأن  اإل  بها  �ــص  بــاأ ل  ة  امــراأ معه  يكون  اأن  وهــو  عجيبة  حالة  الآدمــي 

قلبه ل يتعلق مبحبتها تعّلقًا يلتذ به، ولذلك �سببان، اأحدهما: اأن تكون غري 

غاية يف احل�سن. والثاين اأن كل مملوك مكروه... فاإن كانت املراأة حتتاج اأن 

حتفظ فالويل له، ل قرار له ول �سكون، واإن كانت من املترّبجات اللواتي 

ل يوؤمن ف�سادهّن فذاك هالكه مبرة، فال هو اإن نام يلتّذ بنومه، ول اإن خرج 

.
(((

من الدار ياأمن حمنة... فليّتِق اهلل من عنده امراأة ل باأ�ص بها«

اإنه على �سوء اعتبار الدين واخللق يف النكاح، اإىل جانب ح�سن ال�سورة، 

اجل�سمية  لل�سحة  املحّققة  �سورتها  للنكاح  اجلـــوزي  ابــن  روؤيـــة  تكت�سب 

الفتاة  املطلق يف �سفات  الكمال  اأن حتقيق  ابن اجلوزي  ويدرك  والنف�سية، 

التي يقبل ال�ساب على الزواج بها اأمرًا يكاد يكون م�ستحياًل فياأمره مبراعاة 

�سرط الدين الأهم، فاإذا توفر مع امليل لها غ�ص الطرف عن �سفات اأخرى 

األ يطلق ب�سره فاإن النف�ص ل تقف عند حّد  حتى ل يتكّدر العي�ص، وعليه 

منتهى له »وكلما ح�سل لها غر�ص برد عندها  ل  ما  اللذات  من  تروم  بل 

ول  اجلاه  ويرّق  النق�ص  ويقع  البدن  وي�سعف  وطلبت �سواه، فيفنى العمر 

ومالت  اإليها  فمال  امراأة..  له  اإذا ح�سلت  من  فال�سعيد  املــراد...  يح�سل 

واأكرث  �سحبتها،  على  اخلن�سر  يعقد  اأن  ودينها  �سرتها  وعلم  اإليه، 

.
(((

يطلق ب�سره« ل  اأن  حمبتها  دوام  �سباب  اأ

كان  ورمبــا  املراجعة،  من  كثري  اإىل  يحتاج  حكمًا  اجلــوزي  ابن  در  وُي�سْ

لظروف جمتمعه اآنذاك اأثر يف اإطالق هذا احلكم وهو اأن كثريًا  من الفتيات 

نات يحر�سن على حياة زوجية  اأو الن�ساء اجلميالت امل�ستح�سنات ل�سّن ب�سيِّ

هانئة م�ستقرة، من اأجل ذلك كان على الرجل اأن يرتّيث يف الختيار حتى 

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص ))).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص ))).
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يتبنّي له �سالح من يتخرّيها للنكاح؛ اإنه يقول: »اإن كثريًا من امل�ستح�سنات 

نات ول يفي التمتع بهّن بالعار احلا�سل، ومنهن املبذرات يف املال،  ل�سن ب�سيِّ

وكل نقي�سة من هذه: العار 
(((

ومنهم املبغ�سة للزوج وهو يحبها كعابد �سنم«

حكم  ولكن  العواقب،  �سيئ  الــزواج  جتعل  باأن  كفيلة  والبغ�ص  والتبذير 

على  �ــســادقــًا  لي�ص  الــنــ�ــســاء  مــن  امل�ستح�سنات  عــلــى  اجلـــوزي  ابــن 

ال�سورة  ح�سن  يتزوجها  فيمن  ال�ساب  يتحّرى  اأن  دون  يحول  ول  عمومه، 

وكمال الأدب.

وي�ستوقفني يف عبارة ابن اجلوزي ميل كل من الزوجني اإىل الآخر »فمال 

اإليه« وهذا يعني اأن ي�سبح لديك يف النكاح �سيٌئ حتبه ومتيل  اإليها ومالت 

اإليه فيمن تتزوجها وكذلك تكون هي، فهذا امليل وما يتبعه من حب متبادل 

ي�سّكل قاعدة هامة يف ا�ستقرار احلياة الزوجية، كما ي�سكل حركة يتجاوز بها 

الزوج اأو الزوجة الذات يف اجتاه الآخر.

ومن اأجل و�سول الفتى اأو الفتاة اإىل زواج موّفق و�سعيد يتوافق فيه ال�سلوك 

عنه  تغفل  ل  هدف  وذلك  املجتمع،  وقيم  الدين  مراد  مع  بينهما  اجلن�سي 

الرتبية اجلن�سية عند اأبي الفرج. نّبه ابن اجلوزي على اأهمية مراعاة عامل 

حتديد  يف  الوراثة فيمن يتخرّي للزواج. فللمرياث البيولوجي اأهمية كبرية 

من  ول  الأ ملــبــداأ  ا كــان  ذا  واإ لــلــزوج.  و  اأ لــلــزوجــة  الخــتــيــار  وح�سن 

املبادئ العامة للوراثة يقول: املثيل يلد املثيل، اأو بتعبري اآخر: مييل الأبناء اإىل 

، ففي �سوء هذا 
(((

م�سابهة الآباء، وهم ي�سبهونهم اأكرث مما ي�سبهون �سواهم

تنقل  التي  بالأ�سول )الآباء(  ابن اجلوزي  اهتمام  نف�ّسر  اأن  ن�ستطيع  املبداأ 

وال�ستعدادات،  والإمكانات  وال�سفات  اخل�سائ�ص  )الأبناء(  الفروع  اإىل 

اأو الزوجة. ويقول: »ينبغي  وهو �سديد الهتمام بهذا الأمر يف تخرّي الزوج 

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص 5)).

)- »علم النف�ص الرتبوي«: فاخر عاقل - الطبقة التا�سعة - دار العلم للماليني - بريوت ))9)، �ص )).
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ويزّوجه  وي�سادقه  ويعا�سره  يخالطه  فيمن  الأ�سول  اإىل  ينظر  اأن  للعاقل 

اأو يتزوج اإليه... اأما الأ�سول فاإن ال�سيء يرجع اإىل اأ�سله، وبعيد ممن ل اأ�سل 

اأي  املثيل(  يلد  الوراثة )املثيل  ومبداأ   ،
(((

فيه معنى م�ستح�سن« يكون  اأن  له 

مييل الأبناء اإىل م�سابهة الآباء، ي�سري اإليه ابن اجلوزي بقوله: )اإن ال�سيء 

يرجع اإىل اأ�سله(، وعلى ذلك فمن الواجب اأن يتحّرى الإن�سان فيمن يزوّجه 

ولهذا  مرغوبة،  وراثية  �سفات  من  حتمل  مبا  الأ�سول  هذه  اإليه  يتزوج  اأو 

يقول حمّذرًا: »اإياك اأن تخالط اإل من له اأ�سل يخاف عليه الدن�ص... عليك 

.
(((

بالأ�سراف فاإنهم ي�سونون �سرفهم عما ل ي�سلح«

واإذا كان علم الوراثة مل يكن قد تطّور يف ع�سر ابن اجلوزي تطوره املذهل 

املتعلقة  الأمور  واإذا كانت  الوراثية،  بالهند�سة  الآن  يف ع�سرنا فيما يعرف 

نظريات  �سوء  يف  املعملي  العلمي  للتحليل  ع�سره  يف  تخ�سع  مل  بالوراثة 

وفرو�ص علمية وقوانني، فاإن ابن اجلوزي يتخذ من التاريخ �سندًا له يف اإثبات 

اإهماله،  من  التحذير  ويف  الزوجة  اختيار  يف  الوراثة  عامل  مراعاة  اأهمية 

فيقول: »قد روى اأبو بكر ال�سويل قال حّدثني احل�سني بن يحيى عن اإ�سحاق 

اإ�سحاق يف  اأبا  يا  وقال:  يومًا...  العبا�سي(  املعت�سم )اخلليفة  قال: دعاين 

فاأجنبوا،  قومًا  ا�سطنع  املاأمون  اأخي  اإن  اأ�ساألك عنه،  اأن  اأريد  �سيء  نف�سي 

وا�سطفيت اأنا مثلهم فلم ينجبوا.. قلت: يا اأمري املوؤمنني ههنا جواب علّي 

اأمان من الغ�سب، قال: لك ذاك، قلت: نظر اأخوك اإىل الأ�سول فا�ستعملها 

بعد  ثم   ،
(((

تنجب« فلم  لها  اأ�سل  ل  فروعًا  وا�ستعملت  فروعها،  فاأجنبت 

مراعاة الأ�سل ينظر يف ال�سورة، فابن اجلوزي يربط بني �سالح ال�سورة يف 

الظاهر و�سالح الباطن، ويرى اأن حالة ال�سواء وال�سحة النف�سية ل تتحقق 

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص 0)).

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص 0))، �ص ))).
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مع الإعاقة والت�سّوه اجل�سمي، فاإذا كانت مراعاة الأ�سول والعوامل الوراثية 

يف اختيار الزوجة �سرورة فاإن على املتخريِّ اأن »ينظر بعد ذلك يف ال�سور 

فاإن �سالحها دليل على �سالح الباطن.. اإنه متى �سّحت البنية ومل يكن فيها 

عيب فالغالب �سحة الباطن وح�سن اخللق، ومتى كان فيها عيب فالعيب يف 

الباطن اأي�سًا فاحذر َمن به عاهة كالأقرع والأعمى وغري ذلك، فاإن بواطنهم 

العاهات يف  ابن اجلوزي من ذوي  ولعل �سبب حتذير   .
(((

رديــة« الغالب  يف 

الزواج اإدراكه اأن الوراثة قد متثل ا�ستعدادًا قويَّ التاأثري بالن�سبة لكثري من 

عن  والذرية  الأبناء  اإىل  تنتقل  التي  اجل�سمية  والأمرا�ص  ال�سعف  نواحي 

طريق الوراثة.

 - اجلــوزي  ابن  عند   - الأهمية  يف  غاية  البيولوجي  املــرياث  مراعاة  اإن 

باأن  الآباء، وكم �سّرح ابن اجلوزي  اأ�سحاء تقّر بهم عيون  اأطفال  لإجناب 

اإجناب مثل هوؤلء الأولد هو غاية الزواج ومق�سوده، فقد قال: »اإن جنابة 

فليتخرّي  الوطر  وق�ساء  الولد  جنابة  اأراد  »فمن  وقال:   ،
(((

مق�سودة« الولد 

 وقال: 
(((

املنكوح اإن كان زوجة فلينظر اإليها فاإذا وقعت يف نف�سه فليتزوجها«

، ويف كل ذلك يدعو ابن اجلوزي 
(((

»اإن تخريَّ املنكوح.. يوؤّثر هذا يف الولد«

اإىل  ــاء  الآب من  جيدة  وراثية  خ�سائ�ص  انتقال  ي�سمن  انتقائي  زواج  اإىل 

يقراأ حتليل  ي�سعر من  الزوجة  اختيار  الوراثة يف  الأبناء ويف مراعاة عامل 

ابن اجلوزي لهذا العامل اأنه اأمام عقلية علمية كبرية واأمام فقيه ُمتَّقد الفكر 

يتحدث عن  فهو حني  عليها  ويقوم  الدين  تعاليم  يلتزم  التقليد..  بعيٍد عن 

جمال ال�سورة و�سحة البدن وجمال املعنى وكمال العقل يف اختيار الزوجة، 

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

)- امل�سدر ال�سابق، �ص )).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص )).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص )).
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اأقرب  من  امل�سلحة  يتلّم�ص  نــراه  الــزوج  اختيار  يف  بالطبع  احلــال  وكذلك 

وق�ساء  الولد  كانت جنابة  فاإذا  مواربة  بغري  �سبلها، وي�سلك اإىل الغايات 

هذا  على  فاإن  املنكوح  تخريُّ  الــزوج  على  كان  واإن  النكاح  هدف  الوطر 

الزوج األ يقدم على الزواج من امراأة حتى »ينظر اإليها... ومن قدر على 

مناطقة املراأة اأو مكاملتها مبا يوجب التنبيه ثم لريى ذلك منها فاإن احل�سن 

يف الفم والعينني، وقد ن�ص اأحمد )ابن حنبل( على جواز اأن يب�سر الرجل 

.
(((

من املراأة التي يريد نكاحها ما هو عورة ي�سري اإىل ما يزيد على الوجه«

اأو  على الزوج  اإذن اأن ينظر - اأعني املتخريِّ للزواج - واأن يناطق املراأة 

يكلِّمها اإذا قدر على ذلك، ولكن يف كل مرة يعر�ص فيها ابن اجلوزي جلمال 

ال�سورة وح�سنها يف املختارة للزواج يعود اإىل اأهمية مراعاة اجلانب اخُلُلقي، 

فالأخالق هي التي تعطي لل�سورة معنى، ويقول: »ينبغي للُمتخريِّ اأن يتفّر�ص 

الأخالق فاإنها من اخلفي، فاإن ال�سورة اإذا خلت من املعنى كانت كخ�سراء 

 .
(((

الدمن فاإن جنابة الولد مق�سودة«

ويتحدث ابن اجلوزي عن الأخالق يف اإطار عامل الوراثة فاإن كانت ح�سنة 

ابن اجلــوزي، كما يبدو من  واأثــرت يف جنابته، وقد كان  الولد  اإىل  انتقلت 

كالمه يعتقد انتقال ال�سفات الأخالقية بالوراثة، وهو اأمر يرى العلم الآن 

اأن الوراثة ل توؤثر تاأثريًا مبا�سرًا على ال�سفات الأخالقية، فاإن »دور الوراثة 

وعالقته بال�سمات والعالقات الوظيفية مثل امليول املزاجية وال�سمات العقلية 

دور غري مبا�سر، هذه اخلوا�ص تعّد وظائف للكيان اجل�سمي والوراثة ت�سنع 

املزاجية،  كال�سمات  �سيكولوجية  اأمــورًا  اإن   .
(((

العقلية« الإمكانات  حــدود 

»وال�سفات اخللقية تتوقف اأكرث مما تتوقف على املحيط والبيئة، وتدّل كثري 

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص )).

)- امل�سدر  ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

)- »النمو من الطفولة اإىل املراهقة«: حممد جميل من�سور واآخر، مكتبة تهامة، ))9)،  �ص 7)).
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بة  من درا�سات ال�سلوك الب�سري على اأن عادات الفرد واأ�سكال �سلوكه م�سبِّ

عن خربته اأكرث منها عن وراثته. مع ذلك فاإن العوامل الوراثية املرتبطة بها 

.
(((

تعمل متكافئة ومت�سامنة مع العوامل البيئية«

ومع اأن ابن اجلوزي اعتمد عامل الوراثة يف اختيار الزوج للزوجة، واأكد 

النف�سية  ال�سحة  نتيجتها  تكون  ناجحة  اأ�سرية  حياة  حتقيق  يف  اأهميته 

وال�سحة اجل�سمية، فاإنه مل يهمل البيئة واملحيط الذي تن�ساأ فيه املراأة التي 

ُيراد اختيارها للزواج فقال: »ينبغي للعاقل اأن يتخرّي امراأة �ساحلة من بيت 

يكت�سب  اإذ  فيها  ين�ساأ  فيمن  ذلك  ــر  اأثَّ �ساحلة  البيئة  كانت  فاإذا 
(((

�سالح«

الإن�سان عاداته واأخالقه وقيمه ومعايري �سلوكه من البيئة والبيت الذي ن�ساأ 

ن�ساأ عليه.  الذي  الفرد ويف طبعه  ت�سكيل  اأثرها يف  البيئة  فيه، وترتك هذه 

يف  �سديد  باإيجاز  واملخالطني  البيئة  تاأثري  عن  اجلوزي  ابن  عربَّ  وقد 

اأذى للموؤمن من خمالطة ما ل ي�سلح، فاإن الطبع  راأيت اأكرث  »ما  قوله: 

و�سالح  الفرد  فيه  ين�ساأ  الذي  املحيط  �سالمة  يراعي  وكان   
(( (

ي�سرق«

�سبق  وقد   ،
(((

ل�ص« الطبع  »اإن  بقوله:  ذلك  ويعلِّل  تربيته  على  يقوم  من 

اأن حّذر ابن اجلوزي من التزويج من خ�سراء الدمن وهي املراأة احل�سناء 

يف املنبت ال�سوء.

هذا  يف  متوافق  جن�سي  �سلوك  وحتقيق  موّفق  لــزواج  ال�سباب  تهيئة  ويف 

الزواج كهدف مق�سود للرتبية اجلن�سية نرى ابن اجلوزي يوجه ال�سباب اإىل 

مراعاة عامل ال�سن يف اختيار الزوج والزوجة، ويرى �سرورة اأن يتقاربا قدر 

امل�ستطاع يف العمر ليكونا اأكرث تفاهمًا وان�سجامًا، الأمر الذي يعني على دوام 

كانا  اإن  والزوجان  الن�سل وجنابته،  الألفة عالوة على �سحة  وبقاء  الع�سرة 

)- »علم النف�ص الرتبوي«: فاخر عاقل، �ص )).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص 00).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص ))).

)- »�سيد املخاطر«: ابن اجلوزي، �ص 99).
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اأقوى واأ�سح، وهو يقول يف هذا ال�ساأن: »يوؤثر هذا  �سابني كان الولد منهما 

)اأي عمر الوالدين( يف الولد اأي�سًا، فاإنه اإذا كان من �سابني... كان الولد 

. اإن مالحظة ابن اجلوزي هذه توؤكدها درا�سات 
(((

اأقوى منه من غريهما«

الذين  »فالأطفال  اأبويه  بعمر  الولد  تاأّثر  لتثبت  جاءت  اإذ  حمدثة،  علمية 

يولدون من زوجني �سابني يختلفون عن الأطفال الذين يولدون من زوجني 

اأن ن�سبة الأطفال  جاوزا مرحلة ال�سباب اإىل ال�سيخوخة... وتوؤكد الأبحاث 

امل�سبوهني واملعتوهني تزداد تبعًا لزيادة عمر الأم خا�سة بعد �سن اخلام�سة 

 .
(((

والأربعني«

هذا، وحتقيقًا للتوافق بني الزوجني تاأتي ن�سيحة ابن اجلوزي لل�سباب اأن 

 
(((

ال�سن« يقاربه يف  »وليتزّوج من  العمر فقال:  يتزوج ممن تقرتب منه يف 

لتلتقي م�ساعرهما وتقرتب عواطفهما ويحقق الدافع اجلن�سي وظيفته على 

النف�سية  ال�سحة  حمققًا  اجلن�سي  ال�سلوك  يف  التوافق  ويتم  �سحيح،  نحو 

وال�سحة اجل�سمية لكليهما. يقول ابن اجلوزي مبّينًا خطورة التفاوت الكبري 

ذلك  الناجمة عن  ال�سارة  والجتماعية  النف�سية  والآثــار  الزوجني  عمر  يف 

اأو طلبت  قتلته  اأو  ورمبــا فجرت  اآذاهــا،  �سبية  تــزّوج  اإذا  فاإنه  ال�سيخ  »اأمــا 

الكبري  ال�سيخ  ي�سف  اجلوزي  ابن  لعل  بل   ،
(((

فيتاأّذى« يحبها  وهو  الطالق 

الذي يطلب الزواج من فتاة �سغرية بالبله وقلة العقل، ويعّلل ذلك بتفاوت 

القدرة اجلن�سية بينهما وعجز ال�سيخ عن الوفاء بحق ال�سغرية يف الإ�سباع 

اجلن�سي فاإن اأجهد نف�سه يف الوقاع عر�ص نف�سه للهالك، يقول ابن اجلوزي:  

»اأبله الُبله ال�سيخ الذي يطلب �سبية.. اأرادت كرثة اجلماع وال�سيخ ل يقدر، 

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص )).

عبدالعزيز  اأحمد   / الدكتور  ترجمة  واآخران،  وال�سخ�سية«: جون كوجنر  الطفولة  »�سيكولوجية   -(

�سالمة واآخر، دار النه�سة العربية، 970)، �ص )9، �ص 95.

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص 00).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص 00)، �ص )0).
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. وقد �سبق اأن ذكرنا 
(((

فاإن حمل على نف�سه مل يبلغ مرادها وهلك �سريعًا«

اإذا  املراهق  ج  يزوِّ اأن  ابن اجلوزي طلب  اأن  املراهقة  اأزمة  يف احلديث عن 

كانت الظروف ت�سمح بذلك، لكنه ا�سرتط اأن يزّوج ب�سبية تقاربه يف العمر، 

، اإن التقارب يف 
(((

وقال: »فاإذا بلغ فليتزّوج ب�سبية مل تعرف غريه فينتفعان

العمر بني الزوجني يجعل لغة التفاهم بينهما قائمة، ويجعل امليول والرغبات 

واحلاجات بينهما متناغمة مما يرتك اأثره الإيجابي على احلياة الأ�سرية يف 

تاآلف وان�سجام الزوجني وقوة الرتباط العاطفي الذي ي�سل بينهما.

وعلى الرغم من اإميان ابن اجلوزي مب�سروعية تعّدد الزوجات يف الإ�سالم، 

اإل اأن القارئ لرتاث ابن اجلوزي يلحظ تف�سيله للزواج بواحدة ويعلِّل تف�سيله 

الزوجات  تعّدد  يجعل  وهو  والجتماعية،  النف�سية  الأ�سباب  من  بعديد  هذا 

رهني القدرة وهدوء البال  وجمع الهّمة، اأما اإذا عجز املرء عن ذلك فالأوىل 

اأن يقت�سر على زوجة واحدة، يقول: »فاإن قدر على ال�ستكثار فاأ�ساف  له 

اإليها )اأي اإىل زوجته( �سواها عاملًا اأنه يبلغ الغر�ص الذي يفرغ قلبه زيادة 

تفريغ كان اأف�سل حلاله، فاإن خاف وجود الغرية مما ي�سغل القلب الذي قد 

اهتممنا بجمع هّمته اأو خاف وجود م�ستح�سنة ت�سغل قلبه عن ذكر الآخرة... 

اأوىل، فاإن كانت على  الواحدة  فاإن قدر على القت�سار فاإن القت�سار على 

. اإن العبارة حتمل يف ثناياها الأ�سباب التي تدعو الرجل اإىل 
(((

الغر�ص قنع«

الأ�سباب  فاإن قدر الرجل على تاليف هذه  القت�سار على  زوجة واحدة، 

غرية الن�ساء وان�سغال القلب وت�سّتت الهّمة، والن�سغال بجمال بع�سهن  من 

عن ذكر الآخرة فال باأ�ص من التعدد، وكان التعدد اأف�سل حلاله، لكن الواقع 

قد يحول دون القدرة على دفع هذه الأمور، وي�سرح ابن اجلوزي باأن التعدد 

ُيلحق بالإن�سان ال�سرر؛ بع�ص هذا ال�سرر نف�سي وبع�سه اجتماعي وبع�سه 

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص 5)).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص 99).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص )).
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ابن  يقول  منها.  الإن�سان من �سرر  ي�سلم  قّلما  اأنه  ويرى  اقت�سادي،  الآخر 

اأوًل  فاإنه  الن�ساء،  الإن�سان كرثة  على  الداخل  ال�سرر  اأعظم  »من  اجلوزي: 

ياأمن  ول  عليهّن،  والإنفاق  وغريتهّن  ومداراتهّن  حمبتهن  يف  هّمه  يت�ستت 

يف  ي�سلم  مل  ذلك  جميع  من  �سلم  ولو  غــريه...  وتريد  تكرهه  اأن  اإحــداهــّن 

اأو لبع�سهّن... والعاقل من  الك�سب لهن، فاإن �سلم مل ينُج من ال�ساآمة لهّن 

، ويعلم ابن اجلوزي اأن القت�سار 
(((

يقت�سر على الواحدة اإذا وافقت غر�سه«

يف الزواج على واحدة قد ل يفي مبق�سود الزواج كاماًل، وقد ل توافق غر�ص 

�سفاتها  بع�ص  عن  والتغا�سي  عليها  ال�سرب  لكن  �سفاتها،  بع�ص  يف  الزوج 

التي ل تقع منه موقع القبول اأهون بكثري من اأخطار تعّدد الزوجات، ويوؤكد 

اأن احلياة الزوجية ميكن لها اأن ت�ستمر واأن ت�ستقيم واأن حتقق اأهدافها اإذا 

كانت الزوجة ذات دين، فلي�ص جمال املراأة وح�سنها هو كل �سيء يف املعا�سرة 

الزوجية. يقول ابن اجلوزي: »العاقل من يقت�سر على الواحدة اإذا وافقت 

فيوهب  الغالب  على  العمل  اإمنا  يوافق  ل  �سيء  فيها  يكون  اأن  ولبد  غر�سه 

اخلّلة الردية للمجيدة، وينبغي اأن يكون النظر اإىل باب الدين قبل النظر اإىل 

.
(((

احل�سن، فاإنه اإذا قّل الدين مل ينتفع ذو مروءة بتلك املراأة«

تهيئة  يف  اجلــوزي  ابــن  الفرج  اأبــي  عند  اجلن�سية  الرتبية  ت�سهم  هكذا 

فيها  وتتوفر  والأمــن  ال�ستقرار  فيها  يتحقق  موفقة  زوجية  حلياة  ال�سباب 

مع تقدير كامل للم�سوؤوليات  عوامل ال�سحة اجل�سمية وال�سحية النف�سية، 

الجتماعية لل�سلوك  اجلن�سي، وقد راأينا توجيهات ابن اجلوزي التي قدمها 

لل�سباب بدءًا من حتديد اأهداف الزواج والأغرا�ص املتوخاة من تكوين الأ�سرة 

من طلب الولد واإباحة املتعة واإعفاف النف�ص والزوجة ومرورًا بال�سروط التي 

ال�سورة  ح�سن  من  والزوجة،  الزوج  اختيار  يف  توّخيها  ال�سباب  على  يجب 

ثم  الختيار،  �سحة  مــدار  هو  الــذي  والدين  اخللق  وكمال  املعنى  وجمال 

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص )5).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص)5)، )5).
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اعتبار الأ�سول وتقدير عامل الوراثة وما يحمله الزوج اأو الزوجة من مرياث 

بيولوجي، وذلك �سروري لنجابة الولد الذي هو ثمرة الزواج حيث املثيل يلد 

اأ�سله، والتحذير من العيوب اخللقية والإعاقة يف  املثيل وال�سيء يرجع اإىل 

عملية الختيار، وكذلك املر�ص الذي قد ينتقل بالوراثة اإىل الأجيال املقبلة. 

وراأينا كيف اهتم ابن اجلوزي بتوجيه ال�سباب اإىل مراعاة البيئة واملحيط 

وعاداته  قيمه  املــرء  يكت�سب  حيث  الزوجة  اأو  الــزوج  تخرّي  يف  الجتماعي 

الطباع  حيث  املحيط  وذلــك  البيئة،  هــذه  من  ال�سلوك  ومعايري  ال�سلوكية 

�سراقة والطبع ل�ص، وكذلك تف�سيل ابن اجلوزي الزواج من الأباعد ولي�ص 

كذلك  وراأينا  الوطر،  ق�ساء  وكمال  الن�سل  �سحة  يف  ذلك  لتاأثري  الأقــارب 

تقدير ابن اجلوزي لتقارب العمر بني الزوجني واأثر ذلك يف حتقيق توافق 

يف  الق�سور  حيث  من  بينهما  الأعــمــار  تفاوت  وخــطــورة  وعاطفي،  نف�سي 

والعواطف  امليول  واختالف  للدافع اجلن�سي،  ال�سحيحة  ال�ستجابة  حتقيق 

وال�سحة  النف�سية  ال�سحة  يف  �سلبًا  يوؤثر  مما  والجتــاهــات  والنفعالت 

على  القت�سار  اجلوزي  ابن  تف�سيل  راأينا  كذلك  الزوجني،  لكال  اجل�سمية 

م�سكالت  يف  الزوجات  تعدد  ت�سّبب  اإذا  الزوجات  تعدد  دون  واحــدة  زوجة 

اقت�سادية ونف�سية واجتماعية.

رابعاً - تكوين اجتاهات عقلية �ضحيحة نحو العالقات اجلن�ضية:

حر�ص اأبو الفرج ابن اجلوزي على تكوين اجتاهات عقلية �سحيحة لدى 

الأفراد جته العالقات اجلن�سية بني الزوجني، وعلى تكوين ا�ستجابات قبول 

ل رف�ص لهذه العالقة وفق ما �سّرعه اهلل �سبحانه واأحّله وتوا�سعت عليه قيم 

واإن كان قد قّدم معرفة ثرية بامل�ساألة  املجتمع واأخالقياته، وابن اجلوزي، 

اأن  املعرفة  لهذه  اأراد  املختلفة على نحو ما ذكرنا، فقد  واأبعادها  اجلن�سية 

ت�سهم يف اإك�ساب الأفراد اجتاهات اإيجابية تعترب حافزًا  للن�ساط اجلن�سي 

لقد  هالكه.  اجتاه  يف  اجلن�سية  الإن�سان  رغبة  حتقيق  دون  وحتول  ال�سوي، 
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اإىل  اإ�سباعه  البدائية يحتاج  الفطرية  الدافع اجلن�سي يف �سورته  اأن  اأدرك 

للمجتمع  ويحفظ  والنف�سية،  اجل�سمية  �سحته  الإن�سان  على  يحفظ  تنظيم 

نتيجة  يكون  اجلن�سي  لل�سلوك  التنظيم  وهذا  ومعايريه،  وقيمه  ا�ستقراره 

ملعرفة وخلربة تك�سب الفرد اجتاهًا �سحيحًا نحو اجلن�ص وتنظيم اإ�سباعه.

وذهب ابن اجلوزي اإىل اأن العالقات اجلن�سية بني الزوجني، كغريها من 

والأمانة وعاطفة  ال�سرف  رفيع من  اإىل م�ستوى  املرغوبة، حتتاج  العالقات 

احلب، واحلب عنده �سرورة ل�سحة هذه العالقة، كما هو �سرورة ل�ستمرار 

اإنه اإذا وّفقه اهلل للزواج  احلياة الزوجية، ومن هنا جاءت ن�سيحته للزوج 

ت�سعر  كما  بامليل،  عنها  عرّب  التي  احلب  بعاطفة  جتاهها  ي�سعر  امــراأة  من 

تتحقق  فبذلك  ومعا�سرتها  �سحبتها  على  يحر�ص  اأن  عليه  اإليه،  بامليل  هي 

�سعادته، وقال: »ال�سعيد من اإذا ح�سلت له امراأة.. فمال اإليها ومالت اإليه 

نعلم  كما  وامليل   ،
(((

�سحبتها« على  اخلن�سر  يعقد  اأن  ودينها  �سرتها  وعلم 

به  واملق�سود  واملتعة،  وال�سرور  بالراحة  لإح�سا�ص  نتيجة  قبول  ا�ستجابة  هو 

يكونان  يكادان  والعاطفة  امليل  اأن  يرى  من  العلماء  ومن  النف�سي،  الجتــاه 

اأمّت وجه،  الزواج على  الغاية من  الزوجني يحقق  ، واحلب بني 
(((

مرتادفني

ومتامه  الولد  جنابة  يوجب  املحبوبة..  املراأة  »نكاح  اجلوزي:  ابن  قال  وقد 

ينتقي  حيث  انتقائي  اجلوزي  ابن  عند  والــزواج   .
(((

بكامله« الوطر  وق�ساء 

الرجل للزواج املراأة التي يحبها ويف هذا يقول: »من اأراد ا�سطفاء حمبوب 

 ،
(((

فاملحبوب... امراأة يق�سد منها ح�سن ال�سورة.. فِمْل اإليها وا�ستولدها«

وكان حري�سًا على توجيه ال�سباب اإىل عدم التزّوج اإل من املراأة التي ي�سعر 

»ليتخرّي  قال:  نف�سه(،  يف  )وقعت  بتعبريه  اأو  وامليل  احلب  بعاطفة  نحوها 

)-  »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص ))).

)- »علم النف�ص اأ�س�سه وتطبيقاته الرتبوية«: عبدالعزيز القو�سي، �ص )5).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص )).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص 5)).
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 كل 
(((

املنكوح اإن كان زوجة فلينظر اإليها، فاإذا وقعت يف نف�سه فليتزّوجها«

بعاطفة احلب  الإن�سان  �سعر  فاإذا  وي�ستمر،  الزواج  يدوم  اأن  اأجل  ذلك من 

نحو من يعا�سره واأح�ص بامليل اإليه وعالمة ذلك كما يقول ابن اجلوزي: »فاإن 

ان�سرف  فاإذا  يكاد ي�سرف الطرف عنه،  اأنه ل  بالقلب  تعّلق حبها  عالمة 

الطرف قلق بتقا�سي النظرة... لينظر كيف توقان قلبه فاإنه ل يخفى على 

العاقل توقان النف�ص لأجل امل�ستجد وتوقانها لأجل احلب فاإن راأى قلق احلب 

.
(((

اأقدم«

العالقة  دوام  يف  احلب  عاطفة  لأهمية  تقديره  يف  اجلوزي  ابن  اإن  بل 

بني الزوجني يذهب اإىل اأبعد من ذلك، فريى اأنه بغري احلب بني الزوجني 

ل ت�ستقيم حياة �سعيدة، ومن اأغفل يف زواجه تلك العاطفة ع�ص بنان الندم، 

ويقول: »اأخربنا حممد بن عبدالباقي.. قال مكتوب يف التوراة كل تزويج على  

 .
(((

غري هوى ح�سرة وندامة اإىل يوم القيامة«

ول �سك اأنه اإذا تبادل الزوجان عاطفة احلب تاأثر كل منهما يف مواقف 

تختلف من موقف لآخر فنجده ي�سر لنجاحه،  تاأثرات  الآخر  نحو  خمتلفة 

عند  عليه  ويخاف  عليه،  اعتدي  اإذا  ويغ�سب  حزنه،  اأو  مر�سه  عند  ويتاأمّل 

�سلوكيات  من  ذلك  غري  اإىل  حلمايته  ويندفع  عليه،  ال�سرر  وقوع  احتمال 

تعرّب ب�سدق عن عاطفة احلب جتاهه والتي جتعل للحياة معه معنى راقيًا 

لأهميتها يف  وتقديره  بعاطفة احلب  ابن اجلوزي  اهتمام  ويتبّدى  وجمياًل. 

دوام املعا�سرة والعالقة بني الزوجني يف تعريفه لها  نقاًل عن كالم العارفني 

.
(((

بها

)- امل�سدر ال�سابق، �ص )).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص )).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص )).
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ويبنيِّ ابن اجلوزي يف �ساأن عاطفة احلب واأثرها يف العالقة بني الزوجني 

اأن �سبب املحبة بني الرجل وامراأته اإمنا يرجع اإىل اأن نف�ص كل منهما راأت 

يف نف�ص الآخر ما يالئم طبعها ومن ثم ا�ستح�سنته وتعّلقت به واأحّبت القرب 

منه وم�ساحبته، حيث ل يقع احلب »اإل ملجان�ص، واأنه ي�سعف ويقوى على قدر 

، ويدعم ابن اجلوزي راأيه يف اأن �سبب احلب بني الرجل وزوجته 
(((

الت�ساكل«

هو املجان�سة وامل�ساكلة، يقول النبي ]: »الأرواح جنود جمّندة فما تعارف 

. ويذكر ابن اجلوزي يف تو�سيح ذلك 
(((

منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف«

اأنه »قد كانت الأرواح موجودة قبل الأج�سام، فمال اجلن�ص اإىل اجلن�ص، 

فاإذا  لها،  مقاربًا  كان  ما  حب  نف�ص  كل  يف  بقي  الأج�ساد  يف  افرتقت  فلما 

�ساهدت النف�ص من نف�ص نوع موافقة مالت اإليها، ظاّنة اأنها هي التي كانت 

.
(((

قرينتها.. قيل لبع�ص احلكماء اأي احلب اأغلب؟ قال: حب مت�ساكلني«

واحلب احلالل حب الرجل لزوجته والزوجة لزوجها، هذا احلب يعود 

واإىل  خري  هو  ما  اإىل  �سفاته  من  كثريًا  ويغريِّ  �ساحبه  على  باخلري 

وبهجة،  وراحــة  متعة  الزوجية  احلياة  ت�سبح  حيث  اأف�سل،  هــو  مــا 

العقل، كما قال  الفهم، ويهّذب  اإنه »ي�سّفي  اجلوزي عن احلب  ابن  يقول 

ذو الريا�ستني لأ�سحابه: اع�سقوا ول تع�سقوا حرامًا، فاإن ع�سق احلالل يطلق 

.
(((

الل�سان العيّي، ويرفع التبّلد«

امل�سكالت الزوجية ميكن للحب اأن يف�سح جماًل كبريًا حللها، وهو �سرورة 

لتحقيق ال�سحة النف�سية، حيث ي�سفي على احلياة الزوجية معنى التفاوؤل 

»احلب  لالإن�سان،  النفعالية  املظاهر  اأهــم  من  واحلــب  والتقّبل،  والقبول 

)- امل�سدر ال�سابق، �ص ))).

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص )))، �ص ))).

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص )))، �ص ))).
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املتبادل يزيد الألفة ويزيل الكلفة، ويق�سي على العدوان، ويجعل الجتاهات 

امل�سكالت،  من  لكثري  جبارة  عالجية  قوة  واحلب  اإيجابية،  اأكرث  النف�سية 

ال�سوي،  النف�سي  النمو  م�سار  اأمام  ال�سمح  الطبيعي  واحلب يف�سح املجال 

الفرد  وُي�سعر  التفاوؤل  اإىل  دائمًا  ويدعو  بهجة  احلياة  على  ي�سفي  واحلب 

.
(((

بقيمته وي�سعره بالقبول والتقّبل«

اأن  ميكن  احلب  انفعال  عن  النف�ص  علماء  قرره  الذي  هذا  �سوء  يف  اإننا 

املودة  م�ساعر  الزوجية  العالقة  تظلل  اأن  على  اجلــوزي  ابن  حر�ص  نفهم 

 ، العييَّ الل�سان  يطلق  الع�سق  »اإن  قوله:  مغزى  نفهم  اأن  ميكن  كما  واحلب، 

ويفتح حيلة البليد واملختّل، ويبعث على التنظيف وحت�سني اللبا�ص، وتطييب 

.
(((

املطعم ويدعو اإىل احلركة والذكاء وت�سرف الهّمة واإّياكم واحلرام«

واإذا كانت م�ساعر املودة واحلب �سرورة لعالقات زوجية اأكرث �سعادة بكل 

اآثار احلب، فاإن هذا احلب يجب  اأثر من  تلك ال�سفات الطيبة التي هي 

اأن يكون معتدًل حيث الإفراط ال�سديد يف انفعال احلب يوؤذي �ساحبه، ولهذا 

قال ابن اجلوزي: »هو يجلو العقول وي�سّفي الأذهان ما مل يفرط، فاإذا اأفرط 

اإىل الأ�سياء امل�ستح�سنة  »اأما املحبة والوّد وامليل  ، وقال: 
(((

عاد �سّمًا قاتاًل«

واملالئمة فال ُيذم، ول يعدم ذلك اإل احلبي�ص من الأ�سخا�ص، فاأما الع�سق 

ف �ساحبه على غري  الذي يزيد على حد امليل واملحبة فيملك العقل، وي�سرِّ

.
(((

مقت�سى احلكمة فذلك مذموم ويتحا�سى من مثله احلكماء«

اإن احلب اإذا جتاوز حّد العتدال وو�سل ب�ساحبه اإىل حد الع�سق الطاغي 

والتَّْوق ال�سديد و�سار هوًى يهوي ب�ساحبه يف حماّب املحبوب من غري متالك 

)- »علم نف�ص النمو«: حامد عبدال�سالم زهران، �ص ))).

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص ))).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص ))).

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.
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كما  لأنه  ذلك  قاتاًل،  �سّمًا   - اجلــوزي  ابن  يقول  كما   - انقلب  تتيُّمًا  و�سار 

والأرق،  والو�سوا�ص  الالزم  والفكر  الدائم،  الهّم  يورث  ابن اجلوزي -  يرى 

وقّلة املطعم وكرثة ال�سهر، ثم يت�سّلط على اجلوارح فتن�ساأ ال�سفرة يف البدن 

فالراأي  اجل�سد،  يف  والنحول  الل�سان،  يف  واللجلجة  الأطــراف  يف  والرعدة 

، وي�سبح احلب والع�سق اآنذاك 
(((

عاطل والقلب غائب عن تدبري م�سلحته

بني ال�سرر، لذلك كان على الإن�سان اأن ي�سّلط حكمته على هواه واأل يجعل 

»هذه  اأن  وليعلم  اأمره،  ومنتهى  ومق�سوده  داأبه  �سهواتها  يف  النف�ص  متابعة 

وانت�سلها  فكرها،  اأقامها  طبعها  اأمالها  فاإن  الهوى،  ي�ستاأ�سرها  ل  النف�ص 

وترى  منتهاه  فتتلّمح  نابها  قد  فيما  تتفكر  لأنها  وفهمها،  عقلها  يدها  من 

 ،
(((

املحبة« قبل  »الإرادة  لل�سباب  الن�سح  دائم  اجلوزي  ابن  اإن   .
(((

غايته«

واحلب احلالل املاأمون العواقب الذي ي�سنع العالقة بني الزوجني بكل معاين 

القلوب  »تعاطف  باأنه  طبيعته  اجلوزي  ابن  يحّدد  والرحمة  واملــودة  ال�سكن 

ة الأ�سرار، وال�سرتواح بامل�ستكنات  وائتالف الأرواح وحنني النفو�ص اإىل مباثَّ

.
(((

من الغرائز، وا�ستيحا�ص الأ�سخا�ص لتباين اللقاء«

واملــودة يف  املحبة  بتاأثري  كبريًا  اهتمامًا  اأبدى  قد  اجلوزي  ابن  كان  واإذا 

العالقات الزوجية املختلفة، فاإنه، يف �سبيل تكوين اجتاهات عقلية �سحيحة 

ما  جتاربه  وخال�سة  معارفه  من  ال�سباب  على  يعر�ص  العالقة،  هذه  جتاه 

و�سحيحًا  �سويًا  اإ�سباعًا  ي�سمن  بحيث  العالقة  هذه  اإطــار  يف  �سلوكه  يقّوم 

لدافع اجلن�ص، وحتقيقًا كاماًل لأهداف الزواج، واإقامة حياة اأ�سرية مفعمة 

الزوجني وحقوقهما  لواجبات  والتقّبل، ويعر�ص  والقبول  والبهجة  بال�سعادة 

)- امل�سدر ال�سابق، �ص ))).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص ))).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص ))).

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص 5)).
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يف �سورة متكاملة، وهو يف اإطار عر�سه خلرباته ومعارفه ي�سع العديد من 

امل�سكالت  وحل  والأزمــات  امل�ساعب  جتاوز  يف  بفعالية  ت�سهم  التي  املبادئ 

التي قد تعرت�ص م�سرية احلياة الزوجية الهادئة الر�سيدة لتظل العالقة بني 

الزوجني كما اأرادها اهلل تظّللها اآفاق ال�سكينة واملودة والرحمة.

ويبداأ ابن اجلوزي باإر�ساد الزوجة لواجباتها جتاه الزوج يف عالقة زوجية 

واآثارًا  وا�ستمرارًا  وت�سّعبًا  عمقًا  الإن�سانية  العالقات  ــواع  اأن اأ�سد  من  هي 

متتزج فيها العواطف وامليول والتفاعالت الع�سوية وامل�سوؤوليات الجتماعية 

والقت�سادية. يقول ابن اجلوزي: »ل ينبغي للمراأة اأن تقّرب من زوجها كثريًا 

النظافة،  كاملة  اإليه  قربها  وقت  ولتكن  فين�ساها،  عنه  تبعد  اأن  ول  فُتمل، 

كال  من  والتقّبل  احلب  عاطفة  اأن  اجلوزي  ابن  اأدرك  لقد   .
(((

م�ستح�سنة«

الزوجني جتاه الآخر قد يعرتيها الفتور مبرور الزمن وانق�ساء �سنوات من 

احلياة الزوجية، فرناه يهتم باإر�ساد الزوجة اإىل اأن توازن بني القرب والبعد 

من زوجها فال تقرتب منه ملت�سقة به يف جميع اللحظات والأحوال اإىل احلّد 

الذي ي�سيبه امللل منها ول تبتعد ابتعادًا ين�سيه اإياها فال ي�سعر بافتقادها، 

وهو بال �سك يبني اإر�ساده للزوجة على اأ�س�ص نف�سية تت�سل بتكوين النف�ص 

الإن�سانية يف دوافعها وانفعالتها، كما يبني ذلك الإر�ساد النف�سي على خربة 

فهم  على  �ساعدته  العمر  بها  امتد  زوجية  حلياة  املمار�سة  من  اكت�سبها 

متطلبات التوافق ال�سعيد يف العالقة الزوجية.

ويحتاج ا�ستقرار العالقة الزوجية اإىل اأن ير�سى الزوج مبا ق�سم اهلل له 

من زوجة واأل تتطلع نف�سه اإىل طلب اللذة واملتعة يف غريها، وهو يدرك اأن 

من طبيعة النف�ص األ تقف يف طلبها لّلذات عند حد، واأن اأكرب طلبها للَّّذات 

اإىل  الــزوج  ير�سد  اجلــوزي  ابن  راح  هنا  من  املادية،  ولل�سهوات  املح�سو�سة 

والر�سا.  وال�سالمة  والأمن  ال�سر  راحة  يعي�ص  الزوجية  يجعله يف حياته  ما 

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص )0).
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عّدى  كلما  فاملنهوم  باللذات...  منهوم  جهاًل  النا�ص  »اأ�سد  اأن  ببيان  فيبداأ 

من لذة طلب اأختها، وقد عرف جناية الأوىل وخيانتها، وهذا مر�ص العقل 

وداء الطبع، فال يزال هذا كذلك اإىل اأن ُيختطف باملوت فُيلقى على ب�ساط 

. وبعد اأن يبنيِّ 
(((

ندم ل ُي�ستدرك، فالعجب َمن هّمته هكذا مع ق�سر العمر«

اأن �سياع العمر يف طلب لذات ل تنتهي هو جهل ل تكاد ت�سفو معه احلياة 

وترتاح النف�ص حيث يهدم العمر ويدوم الأ�سى، يذكر اأن اإرخاء العنان لنف�سه 

لتتطّلع اإىل اجلميالت من الن�ساء طلبًا ل�سهوات احل�ّص يف�سد عليه حياته، 

ويدّمر اأ�س�ص عالقته بزوجته فالنف�ص ل تقنع؛ وطلبها لّلذات ل ينتهي، وعدم 

ر�ساه عن حياته و�سعيه للتزوج من امل�ستح�سنات عنده لن يفي بغر�سه، فمع 

كل زيجة ل يزال ينظر يف عيوب الواقع ويتطّلع اإىل من هي اأجمل وي�سيبه 

امللل، ول ياأمن وقوع املحن والبلوى. يقول ابن اجلوزي يف اإر�ساد الزوج اإىل ما 

يحفظ هدوء نف�سه وا�ستقرار حياته يف توجيه مبا�سر يحرك دوافعه ويوجهه 

نحو ال�سلوك املطلوب: »اأكرث �سهوات احل�ص الن�ساء، وقد يرى الإن�سان امراأة 

يف ثيابها فيتخايل له اأنها اأح�سن من زوجته، اأو يت�سور بفكره امل�ستح�سنات 

وفكره ل ينظر اإل اإىل احل�سن من املراأة في�سعى اإىل التزويج والت�سّري، فاإذا 

ح�سل له مراده مل يزل ينظر يف عيوب احلا�سل التي ما كان يتفكر فيها فيمّل 

ي�ستمل  رمبا  الظاهر  يف  اأغرا�سه  ح�سول  اأن  يدري  ول  اآخر،  �سيئًا  ويطلب 

. هكذا يقدم ابن اجلوزي خربته لل�سباب وهم اأقل خربة منه 
(((

على حمن«

ابن  ت�سخي�ص  ونالحظ  منها،  بع�سهم  يعاين  م�سكلة  عالج  يف  مل�ساعدتهم 

اجلوزي الدقيق حلال منهوم اللذات الذي ي�سعى اإىل التزويج مرات عديدة 

طلبًا للجمال واحل�سن الذي ل ينظر يف املراأة، كما نالحظ ا�ستب�ساره باملاآل 

وامل�سري الذي ينتظر ذلك املنهوم، لكنه ل يكتفي بت�سخي�ص امل�سكلة والتنّبوؤ 

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص 9)).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص ))).
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بالنتيجة بل يب�سط حاًل للم�سكلة قوامه  تغيري يف ال�سلوك نتيجة ما يقدمه له 

من معرفة وخربة فيقول: »فليعلم العاقل اأن ل �سبيل اإىل ح�سول مراد تام.. 

ال�سر  مرّفه  يعي�ص  فاإنه  والقناعة،  ال�سرت  وظاهره  الدين  باطنه  فليقنع مبا 

.
(((

طيب القلب، ومتى ما ا�ستكرث فاإمنا ي�ستكرث من �سغل قلبه ورّقة دينه«

ويعلم ابن اجلوزي اأن احلياة الزوجية لبد اأن تكتنفها �سعاب وم�سكالت، 

واأن العالقة الزوجية قد يعرتيها ما يعّكر �سفو م�سريتها، وما قد يدفع اإىل 

الغ�سب، وقد ي�ستد الغ�سب ليدمر اإع�ساره اأ�س�ص احلياة الزوجية، وميّزق 

واأ�سبابه  الغ�سب  م�ساألة  يخ�سع  نراه  ولهذا  الزوجني،  بني  العالقة  اأوا�سر 

واآثاره لتحليل عميق، وي�ساعد كال الزوجني على حتمل م�سوؤوليته يف احلفاظ 

هدف  هو  الذي  ال�سوّي  التوافق  حالة  وا�ستمرار  �سرية  الأ احلياة  على 

ال�سحة النف�سية، وابن اجلوزي يحّدد �سلوك الزوج املطلوب جتاه من يعرتيه 

على  والعمل  الغ�سب،  انفعال  اآثار  عنه  يزيل  وكيف  الزوجني،  من  الغ�سب 

مقت�سى احلكمة، ول يجب اأن يقابل فورة الغ�سب بالثورة والهياج بل بال�سرب 

وترك من متلكه الغ�سب يفرغ ثورة غ�سبه مبا يقول دون موؤاخذته على ذلك، 

ابن اجلوزي: »متى  يقول  يقول.  الإن�سان ما  يعي  الغ�سب قد ل  اإذ يف فورة 

تعقد  اأن  ينبغي  فال  ي�سلح،  ل  مبا  يتكلم  واأخــذ  غ�سب  قد  �ساحبك  راأيــت 

على ما يقوله خن�سرا، ول اأن توؤاخذه به فاإن حاله حال ال�سكران ل يدري 

ل عليها فاإن ال�سيطان قد غلبه، والطبع  ما يجري، بل ا�سرب لفورته ول ُتَعوِّ

العذر  ت�سريف  وتلمح  الرحمة  بعني  انظر  بل  ا�سترت...  قد  والعقل  قد هاج 

له... واأقل الأق�سام اأن ت�سّلمه فيما يفعل يف غ�سبه اإىل ما ي�سرتيح به، وهذه 

غ�سب  عند  والزوجة  الوالد،  غ�سب  عند  الولد  يتلّمحها  اأن  ينبغي  احلالة 

 .
(((

ل على ذلك ف�سيعود نادمًا معتذرًا« الزوج فترتكه ي�ستفي مبا يقول ول ُتَعوِّ

الغ�سب،  �سليم حلالة  اإيجاد فهم  اإىل  العبارة يهدف  ابن اجلوزي بهذه  اإن 

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص )))، ))).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص ))).
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تتجاوز  الزوجية  العالقة  جتعل  التي  والإيجابية  باحلكمة  ملواجهته  ومنهج 

تكوين اجتاهات عقلية  اإطار  تاأتي يف  تعاملية  وتلك مهارات  ال�سارة،  اآثاره 

�سحيحة نحو العالقة الزوجية.

على اأن دوام العالقة وا�ستمرار املعا�سرة الزوجية يتطلب اأن يكّف كل من 

الزوجني عن البحث يف عيوب الآخر، واأن يغ�ّص الطرف عن بع�ص النقائ�ص 

لزوجها  الزوجة  تبدو  اأن  اىل  يحتاج  الود  دوام  اأن  ابن اجلوزي  ويرى  فيه، 

يف اأح�سن حال، واأن تت�سنع له ذلك، وكذلك فكما يحب الزوج من زوجته 

اأن تت�سّنع له فتبدو يف حال يحبها فيه، فهي كذلك حتب ذلك منه، فبذلك 

ياأمر  معلوم  وقت  له  يكون  اأن  للعاقل  »ينبغي  املتعة؛  وتتحّقق  العي�ص  يطيب 

زوجته بالت�سّنع له فيه، ثم يغم�ص عن التفتي�ص )اأي عن العيوب( ليطيب 

له عي�سه، وينبغي لها اأن تتفقد من نف�سها هذا، فال حت�سره اإل على اأح�سن 

العيوب  بها  بانت  البذلة  ح�سلت  اإذا  فاأما  العي�ص،  يدوم  هذا  ومبثل  حال، 

َفَنبت النف�ص وطلبت ال�ستبدال.. وينبغي اأن يت�سّنع لها كت�سّنعها له ليدوم 

الود بح�سن الئتالف.. ومتى ما مل ي�ستعمل ما و�سفنا له مل يطب له عي�ص 

.
(((

يف متعة«

املراأة  تبدو  األ  اإليه من �سرورة  ما ذهب  ابن اجلوزي على �سدق  ل  ويدلِّ

لزوجها ول الزوج لزوجته اإل وهما على اأح�سن حال يحبانها باأقوال ال�سلف، 

والأهم ب�سلوك النبي ]، ويدعم ذلك كله باأن للعني حظًا يف النظر، والعني 

ر�سول القلب فال يجب األ تقع العني اإل على كل جميل يزرع يف القلب اأوا�سر 

اأن  اإين لأحب  يقول:  ما  كثريًا   ] ابن عبا�ص  »كان  يقول:  املــودة واحلــب، 

اأتزيَّن للمراأة، كما اأحب اأن تتزيَّن يل،  ويف النا�ص من يقول هذا ت�سّنع ولي�ص 

ننا ملا خلقنا، لأن للعني حظًا يف النظر... وقد كان  ب�سيء، فاإن اهلل تعاىل زيَّ

النبي ] اأنظف النا�ص واأطيب النا�ص.. ثم اإنه )اأي اأخذ الرجل زينته( يوؤن�ص 

الزوجة بتلك احلال، فاإن الن�ساء �سقائق الرجال، فكما اأنه يكره ال�سيء منه 

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص ))).

129



فكذلك هي تكرهه، رمبا �سرب هو على ما يكره وهي ل ت�سرب.. ومن تاأمل 

خ�سائ�ص الر�سول ] راأى كاماًل يف العلم والعمل، فبه يكون القتداء وهو 

.
(((

احلجة على اخللق«

وي�سع ابن اجلوزي عددًا من التوجيهات التي حتول دون التفات الرجال 

عن اأزواجهن، ويرى اأن هناك خ�ساًل لبد اأن تتوفر يف الن�ساء ويف الرجال 

لت�ستقيم العالقة بينهما وتدوم، وهو ل يزال يكرر ن�سيحته للمراأة اأّل تقرتب 

من الرجل اقرتابًا يجعلها قيدًا يتمنى الفكاك منه، ول اأن تبتعد عنه ابتعادًا 

يجعله ين�ساها، ول يزال يكرر اأهمية اأن يكّف كل منهما نظره عن العورات 

والعيوب لئال ينفرد وتربد لديه الرغبة، ويوؤكد اأن النظافة والتطّيب هو مما 

يوؤن�ص الزوج، يقول: »اإذا راأت النف�ص عيوب ما خالطت يف الدنيا عادت تطلب 

ولذلك  املحبوب...  العمى عن عيوب  الع�سق  قال احلكماء:  ولذلك  جديدًا، 

اإياها، ول تقرب منه قربًا  تن�سيه  بعدًا  تبُعد عن زوجها  األ  للمراأة  ي�ستحّب 

ميّلها، وكذلك ي�ستحب له لئال ميّلها اأو يظهر لديه مكنونات عيوبها، وينبغي 

اإىل  اأطيب ريح،  اإل  ي�سم منها  األ  يّطلع منها على عورة، ويجتهد يف  األ  له 

غري ذلك من اخل�سال التي ت�ستعملها الن�ساء احلكيمات، فاإنهّن يعلمن ذلك 

بفطرهّن من غري احتياج، فاأما اجلاهالت فاإنهّن ل ينظرن يف هذا فيتعّجل 

.
(((

التفات الأزواج عنهن«

كبري  باهتمام  حظيت  فقد  الزوجني  بني  اجلن�سية  العالقة  ما  اأ

اأفكار عن اجلن�ص  الفرج ابن اجلوزي، وتناثرت يف ثنايا كتاباته  بــي  اأ من 

جديرة بالعتبار، كذلك عن املمار�سة اجلن�سية طبيعتها واآدابها واأهدافها، 

وواقع ممار�سة الغريزة يف ع�سره، وما اأثارته وتثريه من م�سكالت ومتاعب، 

املمار�سة اجلن�سية  كتب عن  ما  كل  وهو يف  املمار�سة،  لهذه  الناقدة  وروؤيته 

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص ))، �ص 9).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص ))، �ص )).
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يدمج تلك املمار�سة يف احلياة الزوجية لت�سبح من ن�سيجها، حتمل معاين 

مقد�سة ومي�ّسها ما مي�ّص العالقة الزوجية من مل�سة قد�سية.

وابن اجلوزي، بادئ ذي بدء، يلفت انتباه النا�ص اإىل احلكمة من ممار�سة 

اجلن�ص لتنتظم املمار�سة يف اإطار تلك احلكمة معناها ومو�سوعها وفوائدها 

فيقول: »تاأملت يف فوائد النكاح ومعانيه ومو�سوعه، فراأيت اأن الأ�سل الأكرب 

، ويقول 
(((

يف و�سعه وجود الن�سل... جعلت ال�سهوة حتث ليح�سل املق�سود«

اإن اهلل »هيَّج �سهوة اجلماع لتخلف الن�سل، فمقت�سى العقل الذي حّرك على 

وامل�سلحة..  احلاجة  مقدار  التناول...  يكون  اأن  امل�سالح  هذه  طلب 

ذلك  يجني  ما  نا�سيًا  للذة  طلبًا  النكاح  يف  النهماك  الأمور  اأقبح  ومن 

.
(((

من انحالل القوة«

الأ�سا�سي  بالهدف  مــذّكــرًا  كتاباته  يف  املعنى  ذلــك  اجلــوزي  ابــن  ويكرر 

اأحدهما  املنكح من وجهني:  »فائدة  ويقول:  الغريزة  من اجلماع وممار�سة 

اإبقاء اجلن�ص وهو معظم املق�سودين، والثاين دفع الف�سلة املحتقنة املوؤذي 

احتقانها، ولول تركيب الهوى املائل ب�ساحبه اإىل النكاح ما طلبه اأحد ففات 

الن�سل واآذى املحتقن، فاأما العارفون فاإنهم فهموا املق�سود، واأما اجلاهلون 

فاإنهم مالوا مع ال�سهوة والهوى ومل يفهموا مق�سود و�سعها ف�ساع زمانهم 

.
(((

فيما ل طائل فيه، وفاتهم ما خلقوا لأجله واأخرجهم هواهم اإىل ف�ساد«

احلياة،  وا�ستمرار  الن�سل  بقاء  هو  الأ�سلي  الغريزة  �سباع  اإ هدف 

وابن اجلوزي يف كل ما كتب يوؤكد على اأن الدافع اجلن�سي وال�سهوة اجلن�سية 

هي �سبيل حتقيق هذا الهدف وو�سيلته، نعم قد يح�سل الإن�سان من ممار�سة 

املمار�سة  بهذه  اللتذاذ  لكن  واللذة،  املتعة  على  دوافعه  واإ�سباع  اجلن�ص 

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص )).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص )7)، �ص 77).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص )9.
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كانت  فاإذا  واإل  ن�سان،  الإ عند  والأ�سمى  الأول  الهدف  لي�ص  اجلن�سية 

اأكرث حظًا من الإن�سان  هي الهدف والغاية الكربى ملا جعل اهلل احليوان 

اإن ال�سهوة »مل ُتخلق لنف�ص اللتذاذ،  التلذذ باملمار�سة وال�ستمتاع بها.  يف 

املق�سود  كان  لو  اإذ  بها،  النفع  اإي�سال  فيها كاحليلة يف  اللذة  واإمنا جعلت 

التنّعم بها ملا جعلت احليوانات البهيمية اأوفى حظًا من الآدمي منها، فطوبى 

.
(((

ملن فهم حقائق الو�سع«

مّتقدة  �سهوات  واإ�سباع  حا�سرة  لذات  لجتناء  يخلق  مل  الإن�سان  اإن 

والتلّذذ  التمتع  كان  واإن  لهذا  يخلق  مل  الإن�سان  الإ�سباع،  بهذا  متلّذذًا 

منه  ال�سريف  الآدمي  بخ�ص حظ  ملا  ف�سيلة  امل�ستهى  نيل  كان  »فلو  له  حقًا 

.
(((

وزيد حظ البهائم«

املمار�سة  من  الأ�سا�سي  الهدف  على  ال�سديد  اجلــوزي  ابن  تركيز  ورغم 

الهدف  بهذا  تلحق  اأخــرى  اأهدافًا  يغفل  مل  اأنــه  اإل  الزوجني  بني  اجلن�سية 

التعّبد،  الغاية يف  فهو  لــالأولد  التزّوج  »اإن طلب  فيقول:  غايته  تبلغ  واإن مل 

واملراأة  نف�سه  اإعفاف  اللذة فمباح، ويندرج فيه ما ل يح�سى من  اأراد  واإن 

. بل اإنه ي�سّرح اأن الرجل يجب اأن يق�سد اإىل التمتع مبمار�سة 
(((

وغري ذلك«

باملبا�سرة  ال�ستمتاع  بني  الفرق  ويبنيِّ  العتدال  اإىل  يدعو  لكنه  اجلن�ص، 

اإجهاد النف�ص الذي يذهب بالقوة فيقول: »ول يتزّوج حرة اإل اأن يعلم  وبني 

بها  ال�ستمتاع  ق�سده  وليكن  والت�سري،  عليها  التزويج  على  ت�سرب  اأنها 

ل اإجهاد النف�ص يف الإنزال فاإن ذلك يعدم قوته في�سعف الأ�سل... ذكرتها 

.
(((

على وجه الإ�سارة وفهم الذكي ميلي عليه ما مل اأ�سرح«

)- امل�سدر ال�سابق، �ص )9، �ص 99.

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص 9).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص )).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص ))).
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ويحذر ابن اجلوزي من كرثة املمار�سة اجلن�سية والإفراط فيها ل�سنفني 

من النا�ص: املراهقني وال�سيوخ الذين عال بهم ال�سن، وتعليله لهذا التحذير 

يكمن يف ال�سرر الذي يلحقه الإكثار من اجلماع يف هدم اأ�سول القوى واإ�سعاف 

القدرة واإنهاك البدن،  خا�سة واأن املراهق ميّر مبرحلة ُتر�سى فيها قواعد 

القوة البدنية وي�سل النمو عنده اإىل اأق�سى �سرعة فتنمو ع�سالته ويزداد 

يف  بالإفراط  كبريًا  تاأثرًا  يتاأثر  اجل�سمي  النمو  وذلك  عظامه،  وتنمو  وزنه 

ممار�سة اجلن�ص، ومع حاجة املراهق للحفاظ على قوته فاإن للدافع اجلن�سي 

عنده اإحلاحًا يدعوه اإىل الإ�سباع، يقول ابن اجلوزي: »ينبغي لل�سبي اإذا بلغ 

اأن يحذر كرثة اجلماع، ليبقى جوهره فيفيده ذلك يف الِكرَب، لأنه من اجلائز 

كربه وال�ستعداد للجائز حزم فكيف للغالب، كما ينبغي اأن ي�ستعد لل�ستاء قبل 

 .
(((

هجومه، ومتى اأنفق احلا�سل وقت القدرة تاأّذى بالفقر اإليه وقت الفاقة«

والغالب اأن زواج البالغني املراهقني كان معهودًا يف ع�سره، فاإذا بلغ ال�سبي 

اأو بلغت الفتاة �سن البلوغ تزّوجا، بل لقد دعا ابن اجلوزي نف�سه اإىل تزويج 

املراهق رغبة يف اإ�سباع دافعه اجلن�سي بغري انحراف وقد قال: »اإذا راهق 

ر من كرثة  ، واإذا كان ابن اجلوزي قد حذَّ
(((

ال�سبي فينبغي لأبيه اأن يزّوجه«

اجلماع واملمار�سة اجلن�سية للمراهق حفاظًا على قوته، فقد تدعونا دعوته 

وثقافية  ريا�سية  اأخرى  ن�ساط  اأوجه  يف  املراهقني  طاقة  ا�ستثمار  اإىل  تلك 

واجتماعية حتقق له منوًا ج�سميًا وعقليًا واجتماعيًا جيدًا و�سليمًا.

فقط  حفاظًا  اجلماع  كرث  من  املراهق  بتحذير  اجلــوزي  ابن  يكتِف  ومل 

على �سحته بل نبهه من واقع خربته اإىل اأن الإكثار من الوقاع والنهماك يف 

ممار�سة اجلن�ص ل يحقق لالإن�سان  املتعة التي ي�سعى للح�سول عليها بخالف 

من يعتدل يف اإ�سباع الغريزة. فكلما طال الزمن بني اجلماع واجلماع ازدادت 

الرغبة وازداد التذاذه، كل ذلك مع حفظ �سحته والبقاء على قوته وامتالكه 

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

)- »تنبيه النائم الغمر على موا�سم العمر«: ابن اجلوزي، �ص )).
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للقدرة على املمار�سة - هذا ما يراه العقل وما تنتهي اإليه التجربة واخلربة؛ 

يقول ابن اجلوزي: »اإن مال اإىل �سهوات النكاح واأكرث منها قّل التذاذه وفنيت 

حرارته، وكان ذلك �سببًا يف عدم مطلوبه منها، ومن ا�ستعمل ذلك مبقدار 

واأمكنه  لبعد ما بني اجلماعني  اأكرث  التذاذه  ويحتمله كان  العقل  ما يجيزه 

اإن هدف ابن اجلوزي وا�سح وهو تبني املراهق   .
(((

الرتدد لبقاء احلــرارة«

ب�ستى ال�سبل الأ�سرار الناجمة عن الإكثار من املعا�سرة اجلن�سية والنهماك 

يف املمار�سة اجلن�سية. ويدرك ابن اجلوزي اأن ن�سائح املرّبني للمراهقني قد 

تكون �سعيفة الأثر قليلة النتائج فيما يتعلق با�ستخدام احلكمة يف ممار�سة 

اجلن�ص وذلك لقوة الدافع واإحلاحه ال�سديد يف هذه املرحلة، ومن ثم راح 

ُيَوّجه اإىل ما نعرفه اليوم مما يطلق عليه )اإعالء الدافع اجلن�سي( ونعني 

بالعلم  كالن�سغال  الأخــرى  امل�سالك  اإىل  الدافعة  اجلن�سية  القوة  توجيه  به 

والنهماك يف حت�سيله، اأو ممار�سة الزهد وريا�سة النف�ص عليه اأو ممار�سة 

اأن�سطة خمتلفة، وهو يرى اأن اللذات واملتع احلا�سلة من ذلك قد تعّو�ص 

لذات اجلن�ص وقد تفوق يف الإمتاع، يقول: »من �سار مع العقل وخالف  عن 

اأ�سعاف  الدنيا  من  يتمتع  اأن  اأمكنه  العواقب  اإىل  ونظر  الهوى  طريق 

ما متتع من ا�ستعمل ال�سهوات.. اإنه من اّتقى اهلل وت�ساغل بالعلم اأو حتقيق 

.
(((

الزهد، فتح له من املباحات ما يتلّذذ به كثريًا«

عقله  اإىل  الإن�سان  يحتكم  اأن  على  احلر�ص  كل  اجلوزي  ابن  ويحر�ص 

ل اإىل هواه يف ممار�سته اجلن�سية، فاإذا كان لل�سهوة اجلن�سية �سلطان قاهر 

العت�سام  �سبيل  هو  كما  �سبطها  �سبيل  هو  والنظر  والعتبار  فالعقل 

من �سطوة �سلطانها. يقول: »�سئل حكيم: ِبَ ُيعت�سم من ال�سهوة، وقد ُركبت 

يف اأبدان �سعيفة، ففي كل جزء من البدن لل�سهوة حلول ووطن؟ قال احلكيم: 

زاجر  �سهوة  كل  ومع  عــربة،  فكرة  كل  وقرين  الفكر،  نتاج  من  ال�سهوة  اإن 

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص 75).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص 75).
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عنها، فمن قرن �سهواته بالعتبار، وحاط نف�سه بالزدجار انحّلت عنه ربقة 

.
(((

العدوان«

اأما ال�سنف الثاين من النا�ص الذي حّذره ابن اجلوزي من كرثة اجلماع 

الزوجني،  بني  اجلن�سية  اإطارالعالقة  يف  اجلن�سية  املمار�سة  يف  والنهماك 

فهم كبار ال�سن ال�سيوخ الذين تقّدم بهم العمر. فيبنّي ابن اجلوزي لهوؤلء 

النف�ص  ذخائر  من  تاأخذ  الكبرية  ال�سن  هــذه  يف  اجلن�سية  املمار�سة  اأن 

ال�سباب  حال  بخالف  وغريه  بالغذاء  تعوي�سها  ي�سعب  التي  القوى  واأ�سول 

الذي تتجّدد قواه دائمًا، ومن ثم فعلى ال�سيخ الكبري اأن يحفظ على النف�ص 

عافية،  من  له  يقي  مبا  متمتعًا  احلياة  موا�سلة  لي�ستطيع  وقواها  ذخائرها 

وعليه اأن ت�سبط اإرادته �سهوته فال ميار�ص اجلن�ص اإل اإذا كان احتبا�ص مائه 

ي�سّبب له الأذى، واإل اإذا �سعر باأن احتقان ال�سائل املنوي فيه يلحق به املر�ص، 

وما عدا ذلك فعليه اأن يحرتز من كرثة اجلماع حتى اإن وجد رغبة �سديدة 

يف املمار�سة اجلن�سية. يقول ابن اجلوزي يف ذلك: »للنف�ص ذخائر يف البدن 

منها الدم واملني واأ�سياء تتقّوى بها، فاإذا فقدت الذخائر ومل يبَق منها �سيء 

ذهبت... فاجتهد يف حفظ ذخائرها وخ�سو�سًا ال�سيخ، فاإنه ل ينبغي له اأن 

ال�سبق  اأن يكون  اإل  �سبقًا،  واإن وجد  املني  اإخراج  الدم ول  باإخراج  ل يفرح 

موؤذيًا وجود  يكون  اأن  املــوؤذي يف كل حني، وعالمة  زائــدًا يف احلد فيخرج 

عليهم  غلبت  الذين  الكبار  ينّبه  اجلوزي  ابن  اإن   .
(((

خروجه« عند  الراحة 

الإكثار  واأن  �سعفت،  قد  بال�سيخوخة  القوى  واأن  قّلت  قد  الآلة  اأن  �سهوتهم 

العمر،  من  املرحلة  تلك  يف  �سرورة  القوة  �سبط  واأن  هلكة  فيه  الوطء  من 

واأن احلكمة تتطلب األ ي�ستغرق الكبري يف اإ�سباع �سهواته اجلن�سية. ويعطي 

ويقول:  لهم من كرثة اجلماع،  يوؤيد حتذيره  ما  لهم من م�ساهده وخرباته 

اإىل  ي�سري  اأن  قبل  بالعقل  اأمرها  يتدّبر  األ  الدنيا  �سهوات  ملوؤثر  »العجب 

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص )).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص 05)، �ص )0).
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منقولت ال�سرع. اإن اأعظم لّذات احل�ص الوطء... وعموم من راأينا من الكبار 

غلبت عليهم �سهوة الوطء فانهدمت اأعمارهم ورحلوا �سريعًا، وقد راأينا من 

العقالء من زجر نف�سه عن هذه املحنة ومل ي�ستعملها اإل وقت احلاجة فبقي 

املناقب،  وح�سلوا  احلياة  يف  بها  متتعوا  حتى  وقوتهم  �سعورهم  �سواد  لهم 

.
(((

وعرفت منهم النفو�ص قوة العزمية فلم تطالبهم مبا يوؤذي«

وقد لحظ ابن اجلوزي اأن بع�سًا ل ي�ستهان به من كبار ال�سن يف ع�سره 

دون  رغباتهم  اإ�سباع  يف  ينهمكون  فان�ساقوا  اجلن�سية  امل�ساألة  �سغلتهم  قد 

مراعاة لتقدم العمر و�سعف القدرة، وقد كانوا يتحايلون على حتفهم باأخذ 

ما ين�ّسط تلك القدرة، وخ�سو�سًا الأغنياء الذين كانوا ينفقون اأموالهم يف 

�سراء اجلواري والت�سّري بهم، والعقاقري التي تزيد القوة على اجلماع، يقول: 

»�سكى يل بع�ص الأ�سياخ فقال: قد علت �سني و�سعفت قوتي، ونف�سي تطلب 

، ول تقنع  مني �سراء اجلوار ال�سغار ومعلوم اأنهّن يردن النكاح ولي�ص يفَّ

ا�سرتاء جارية  ر من  ذَّ حَتَ له...  فقلت  اإذ كربت  البيت  بربة  النف�ص  مني 

 .
(((

ل تقدر على اإيفاء حقها فاإنها تبغ�سك، فاإن اأجهدت ا�ستعجلت التلف«

اأعمارهم  �سرف  من  ال�سن  كبار  لل�سيوخ  اجلــوزي  ابــن  حتذير  اإطــار  ويف 

اجلواري  �سراء  يف  الرغبة  اتباع  من  يحذر  اجلن�سية،  �سهواتهم  اإ�سباع   يف 

اجلماع  طلب  يف  رغبتها  لقوة  ال�سن  �سغرية  فتاة  من  التزّوج  اأو  ال�سغار 

يّتبع  وما  القدرة،  ل�سعف  اجلن�سي  الوقاع  مداومة  على  ال�سيخ  قدرة  وعدم 

ذلك من تلف وفقدان للعافية فيفنى العمر وي�سعف البدن. يقول: »اأبله الُبْله 

اإمنا يكون بال�سبا، كما  اإن كمال املتعة  ال�سيخ الذي يطلب �سبية، ولعمري 

كرثة  ال�سبية(  )اأي  اأرادت  ال�سغار...  الن�ساء  بنف�سي  َفَعَلت  القائل:  قال 

اجلماع وال�سيخ ل يقدر، فاإن حمل على نف�سه مل يبلغ مرادها، وهلك �سريعًا، 

راأينا  الكاذب، وقد  فاإن �سهوته كالفجر  ب�سهوته اجلماع  يغرّت  اأن  ينبغي  ول 

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص 55)، �ص )5).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص 75).
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. اإن ممار�سة اجلماع 
(((

�سيخًا ا�سرتى جارية فبات معها فانقلب عنها ميتًا«

تتطلب �سحة البدن وقوته وطاقته للح�سول على املتعة، وهذه غري متوفرة 

مع كرب ال�سن وتعب الآلة اجل�سمية وكيف لل�سيخ اأن يحقق مراد ال�سبية من 

لتحقيق  واإمنا  رتيبًا  واجبًا  لي�ص  لل�سيخ  بالن�سبة  واجلن�ص  اجلن�سي،  اللقاء 

�سعادة اجلانبني الزوج والزوجة. وكيف يكون ذلك وال�سبية ال�سغرية مل تنل 

غر�سها من ال�سيخ الكبري. اإنه »واإن قنع ال�سيخ بال�ستمتاع من غري وطء فهي 

وقبيح مبن عرب  الهوى ففجرت...  له، ورمبا غلبها  كالعدو  تقنع فت�سري  ل 

 فغالبًا ما تزوجت �سغرية بكهل عاجز 
(((

ال�ستني اأن يتعر�ص بكرثة الن�ساء«

ال�سابق  ابن اجلوزي  وبتعبري  ترّملت  وقد  اإل  اأنوثتها  اكتمال  اإىل  ت�سل  فال 

»وقد راأينا �سيخنا ا�سرتى جارية فبات معها فانقلب عنها ميتًا«.

باملمار�سة  يتعلق  فيما  الفكري  اجلـــوزي  ابــن  ــرتاث  ل الــقــارئ  ويــالحــظ 

الزواج  الأول: نظام  املمار�سة وحدها يف نظامني؛  اأنه ق�سر هذه  اجلن�سية 

والثاين:  لها،  عر�سنا  التي  اجلوزي  ابن  اأفكار  اأغلب  فيه  جاءت  ما  وهو 

عن  ذكر  ما  خالل  من  النظام  لهذا  عر�سه  راأينا  وقد  الت�سّري،  نظام  هو 

اأنهّن  ال�سغار، ومعلوم  �سراء اجلوار  »نف�سي تطلب مني  العالقة باجلواري 

 وما ذكره. ويف حتذيره لل�سيخ الذي اأ�سرَّ اإليه بدخيلة نف�سه 
(((

يردن النكاح«

جتاه اقتناء اجلواري قال: »حتّذر من ا�سرتاء جارية ل تقدر على اإيفاء حقها 

ففجرت  الهوى  غلبها  »اإما  جارية  اقتناء  من  ر  حذَّ كما   .
(((

تبغ�سك« فاإنها 

اأغلبهّن قد جئن من بالد  اللواتي  قتله خ�سو�سًا اجلواري  احتالت على  اأو 

ع�سر  يف  �سائعًا  كان  الت�سّري  ونظام   .
(5(

القلب« ق�سوة  ففيهّن  ال�سرك، 

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص 5)).

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

)- امل�سدر ال�سابق، �ص 75).

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

5- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص 5)).
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ابن اجلوزي، وتوحي اأفكار ابن اجلوزي املتعلقة بهذا النظام اأن عالقة ال�سيد 

باجلارية كانت تت�سمن جانب ال�سهوة يف الغالب، وكانت العالقة يف اأ�سا�سها 

النظام بال �سك يعرّب عن اجتاهات مت�سلة بظروف  عالقة جن�سية. وهذا 

تاريخية وببناء اجتماعي معنيَّ يف ذلك الع�سر، ويبدو من كالم ابن اجلوزي 

احلرية الوا�سعة املحيطة بعالقات الت�سّري، فقد جاء يف رده على ال�سوفية 

الوا�سعة يف  يعربِّ عن هذه احلرية  ما  فيها،  والزهد  الدنيا  لهجر  لدعوتهم 

واإن  دينار  األفي  �سنة  كل  ي�ستغل  مهدي  ابن  »كان  يقول:  الت�سّري،  عالقات 

. واجلارية يف عالقتها 
(((

اأكرث من النكاح وال�سراري كان ممدوحًا ل ملومًا«

اأداة لإ�سباع رغباته، وكانت الزوجات احلرائر تتمتع مبكانة  ب�سيدها كانت 

اجتماعية اأرفع من اجلواري، ولكن ونحن نتحدث عن عالقات جن�سية بني 

الواقع الجتماعي  العنان لفكره يف مالب�سات  اأن يطلق  املرء  الزوجني على 

لع�سر ابن اجلوزي »حماوًل ت�سّور ما قد يفعله وجود جواري فاتنات يظللهّن 

والزوجات احلرائر �سقف دار واحدة، لبد واأن الغرية فعلت الأفاعيل بهوؤلء 

احلرائر الالتي اأ�سقطن يف اأيديهّن واأخ�سعن نفو�سهّن لتقّبل اقت�سام الزوج 

.
(((

وخرياته مع َمن َيُفْقُهنَّ فتنة وذكاء«

ويف كل احلالت كان ابن اجلوزي ير�سد اإىل عدم النهماك يف ممار�سة 

اجلن�ص والإفراط يف الوقاع ملا يوؤدي اإليه من �سرر ويقول: »من اأقبح الأمور 

انحالل  من  ذلك  يجني  ما  نا�سيًا  اللذة  ل�سورة  طلبًا  النكاح  يف  النهماك 

من  ويذكر   .
(((

واآخرته« دنياه  يف  �سلم  العقل  تدبري  اإىل  مال  فمن  القوة... 

اإىل  ب�ساحبه  اجلن�ص  �سهوة  يف  النهماك  اأ�سرع  كيف  وخربته  م�ساهداته 

العتدال  اىل  يدعو  ثم  وقــت،  اأ�سرع  يف  حياته  جوهر  يفنى  حيث  الهالك 

»تاأملت يف  للرغبة. يقول:  العنان  اإرخاء  العقل بدًل من  والو�سطية وحتكيم 

)- امل�سدر ال�سابق، �ص ))، �ص )).

)- »الإ�سالم واجلن�ص«: عبدالوهاب بو حديبة، �ص 57).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص 77).
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�سهوات الدنيا فراأيتها م�سائد هالك وفخوخ تلف... ولقد راأيت بع�ص اأبناء 

لبث  للباه، فما  املهّيجة  ي�ستعمل احلرارات  ثم  الت�سّري  يتوق يف  الدنيا كان 

اأ�سرع هالكًا  النف�ص  �سهوات  اأَر يف  ومل  وتلف،  الغريزية  انحّلت حرارته  اأن 

واإن »اأ�سلح الأمور العتدال 
(((

من هذه ال�سهوة... اإن اأف�سل الأمور اأو�سطها«

 ول يزال ابن اجلوزي يكرر اأن الإفراط يف ممار�سة اجلن�ص 
(((

يف كل �سيء«

ي�سعف القوة ويف نف�ص الوقت يذهب باملتعة ويقول: »كلما ا�ستجد اجلواري 

اأكرث منهّن فذهبت قوته، ول يكاد يبعد ما بني الوطء والوطء فال يجد يف 

.
(((

الوطء كبري لذة، لأن لذة الوطء بقدر ُبعد ما بني الزمانني«

نحو  لتكوين اجتاهات عقلية �سحيحة  �سعيه  ابن اجلوزي يف  راأينا  هكذا 

العالقات بني الزوجني والعالقات اجلن�سية وفق ما �سّرعه اهلل، وتوا�سعت 

حتقيق  يف  احلب  عاطفة  اأهمية  على  يوؤكد  واأخالقياته  املجتمع  قيم  عليه 

الغاية من الزواج على الوجه الأكمل والدلئل على وجود تلك العاطفة والآثار 

املرتتبة على اإغفالها عند الزواج، والأ�سباب التي تقف خلف عاطفة احلب 

وتهذيب  الفهم  الزوجني �سفاء  وكيف يحقق احلب بني  واملــراأة  الرجل  بني 

النظافة ويدعو  يبعث على  البخيل، وكيف  الكّف  التبّلد و�سخاء  العقل ورفع 

اإىل القبول والتقّبل ويزيد الألفة ويزيل الكلفة ويق�سي على العدوان. هذا يف 

حال اعتداله وما مل يفرط، اأما اإذا اأفرط فاإنه يعود �سمًا قاتاًل يورث الهّم 

والقلق ويعّطل العقل عن تدبري امل�سالح، ويت�سّلط على اجلوارح.

ابن  قــّدم  الزوجية  العالقات  نحو  اإيجابية  اجتــاهــات  تكوين  اإطــار  ويف 

ت�سهم  اأن  ميكن  التي  والجتماعية  الأخالقية  املبادئ  من  عديدًا  اجلــوزي 

بفعالية يف جتاوز ما يعرت�ص احلياة الزوجية من م�سكالت كحدود م�سافة 

)- امل�سدر ال�سابق، �ص 5).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص ))).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص 5)).
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ُمن�سيًا،  والُبعد  مماّلً  القرب  يكون  ل  بحيث  الزوج  من  والبعد  القرب 

منهوم  جهاًل  النا�ص  �سد  اأ اأن  وبيان  بالآخر  الزوجني  من  كل  وقناعة 

اللذات، ومن اخلطاأ اأن ي�سيع العمر يف طلب لذات ل تنتهي، والتطّلع اإىل 

اجلمال طلبًا ل�سهوات احل�ص مبا يدّمر اأ�س�ص العالقات الزوجية، وكيف يعالج 

التوافق  حالة  بينهما  لت�ستمر  م�سكالت  من  حياتهما  يعرت�ص  ما  الزوجان 

ال�سوي الذي هو هدف ال�سحة النف�سية.

وراأينا كيف بنيَّ ابن اجلوزي ما تتطلبه املعا�سرة الزوجية من الكّف عن 

يتزّين كل منهما لالآخر  اأن  واأهمية  الزوجة،  اأو  الزوج،  البحث يف عيوب 

فال يراه اإل على اأح�سن حال، حيث اإذا ح�سلت البذلة بانت العيوب فتنفر 

التفات  دون  حتول  رائعة  توجيهات  قــّدم  وكيف  القلب،  وين�سرف  النف�ص 

الأزواج عن اأزواجهّن.

اجلوزي  ابن  اهتمام  راأينا  فقد  الزوجني،  بني  اجلن�سية  العالقة  اأما عن 

ببيان  بداأ  حيث  واأهدافها،  واآدابها  بطبيعتها  املتعلقة  واأفكاره  بها،  البالغ 

احلكمة من وراء املمار�سة اجلن�سية وفوائد النكاح والفرق بني طلب املتعة 

واإجهاد النف�ص الذي يذهب بالقوة، وحتذير كل من املراهقني وكبار ال�سن من 

الإكثار من اجلماع واإنفاق احلا�سل وقت القدرة واحلاجة اإليه وقت الفاقة، 

العلمي  بالن�ساط  بالن�سغال  املراهقني  لدى  اجلن�سي  الدافع  اإعالء  واأهمية 

وحت�سيل العلم، وحتذير ال�سيوخ كبار ال�سن من اإنفاق ذخائر النف�ص وجوهر 

العافية،  ال�سهوة اجلن�سية حفاظًا على  واأهمية �سبط  القوى بكرثة اجلماع 

والآثار التي ترتتب على زواج ال�سيوخ كبار ال�سن من الفتيات ال�سغار، وبيان 

اأن اأ�سلح الأمور العتدال يف ممار�سة اجلن�ص.
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الف�صل الرابع

الأ�صول العقدية للتربية والمعرفة 

الجن�صية عند ابن الجوزي

 





- الأ�ضول العقدية للرتبية اجلن�ضية:

كما  ما،  الرتبية يف جمتمع  تقوم عليها  التي  الأ�س�ص  الرتبية  اأ�سول  متثّل 

اأهدافها واجتاهاتها،  وت�ستمد منها  متثل املنابع التي ت�ستقي منها الرتبية 

و�سائطها، كما متثل  اأ�سا�سها  وت�سّكل على  واأ�ساليبها  م�سامينها ومناهجها 

اأ�سول الرتبية املقومات التي متّيز الرتبية بخ�سائ�ص معّينة يف النظريات 

اإليه  اأ�سول الرتبية تعني كل ما ت�ستند  اإن  اأن نقول  اإننا ميكن  واملمار�سات. 

وتوّجه  الرتبوي  العمل  واأ�ساليب حتكم  واأ�س�ص ومفاهيم  الرتبية من مبادئ 

املمار�سات الرتبوية.

ومتثل العقيدة اأهم واأبرز الأ�سول الرتبوية، اإذ يف �سوئها تتحّدد اأهداف 

الرتبية وغاياتها، كما تتحدد الو�سائل التي تّتبع لتحقيق هذه الأهداف حيث 

تقدم العقيدة ن�سقًا فكريًا مّت�سقًا يحدد هذه الأهداف والغايات، كذلك تقدم 

العقيدة ت�سورًا لطبيعة الإن�سان الذي هو مو�سوع الرتبية وهدفها يف نف�ص 

الوقت، كما تقدم القيم واملعايري التي يتحدد على اأ�سا�سها �سلوك الأفراد يف 

املواقف احلياتية املختلفة، كذلك تقدم العقيدة  تف�سريًا لعديد من الق�سايا 

باملراأة ودور كل منهما وم�سوؤولياته  الرجل  الرتبية كعالقة  بها  تن�سغل  التي 

الظواهر  تف�سري  يف  ودورها  عليها  تقوم  التي  والأ�س�ص  واملعرفة  احلياة،  يف 

املختلفة. ول نكاد جُنايف احلقيقة اإذا قلنا اإن الرتبية تعبري عملي وفعال يف 

تاأكيد مبادئ العقيدة ومثلها العليا عن طريق غر�سها يف الأجيال اجلديدة 

العقيدة  ومبادئ  يتفق  ت�سكياًل  ال�سخ�سية  فيها  تت�سكل  تربية  وتربيتهم 

الذي  الفرد  بطبيعة  واعية  الرتبية  تكون  اأن  فالبد  ذلك  وعلى  ومقّوماتها. 

تتعهده بالتنمية كما تقدمه العقيدة وتر�سم مالحمه وحتدد طبيعته، وطبيعة 

املجتمع الذي ُتِعدُّ له الفرد، وطبيعة املعرفة والقيم الالزمني لهذا الإعداد.

الرتبية اجلن�سية  كافة جوانب  ابن اجلوزي يف معاجلة  الفرج  اأبو  انطلق 

العقيدة حقيقة  واآدابها، وقد �سّكلت تلك  الإ�سالمية وتعاليمها  العقيدة  من 
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الإيجابية حني ين�سجم  واآثاره  النا�ص  الذي يقوم به اجلن�ص يف حياة  الدور 

مع الغاية التي خلق اهلل الإن�سان من اأجلها، واآثاره ال�سلبية حني ينحرف عن 

هذه الغاية، �سواء جاء هذا النحراف يف �سورة اإطالق العنان لدافع اجلن�ص 

دون �سوابط اأو قيود، اأو جاء كبتًا لهذا الدافع يكّلف الإن�سان ما ل يحتمله 

من عناء ج�سمي ونف�سي وخلقي. ولقد �سّكلت اأ�س�ص العقيدة الإ�سالمية عند 

الرتبية اجلن�سية مقّوماتها  ا�ستمّدت منه  الذي  الأ�سيل  املنبع  ابن اجلوزي 

ا�ستوحى  وقد  العليا،  ومثلها  وقيمها  ومعايريها  وحمتواها  ومو�سوعاتها 

اأبعاد الرتبية اجلن�سية واجتاهاتها وخ�سائ�سها  اجلوزي من الإ�سالم  ابن 

هذا  يف  لأفكاره  الناظم  واخليط  مرجعه  هو  الإ�سالم  وكان  مقّوماتها  وكل 

النوع من الرتبية.

ابن اجلوزي  الفرج  اأبي  عند  العقدية اجلن�سية  لالأ�سول  نعر�ص  ونحن 

من خالل املحاور التالية:

1 - املهمة الوجودية لالإن�ضان:

للهدف  حمققًا  بالغر�ص  موفيًا  اجلن�سية  الرتبية  يف  البحث  يكون  ل 

واملهمة  الإن�سان،  وجود  من  الغاية  يحدد  ت�سّور  على  يتاأ�س�ص  مل  اإذا 

التي من اأجلها ُوجد، ففي اإطار هذه الغاية وتلك املهمة يتحدد معنى الرتبية 

اجلن�سية وت�ساغ اأهدافها ويو�سع حمتواها وتتعنّي و�سائلها، ومن الطبيعي 

الإن�سان،  وجود  من  النهائي  الهدف  يف  الرتبية  هذه  غاية  تندرج  اأن 

�سوء  على  وو�سائلها  الرتبية  هذه  برامج  تو�سع  اأن  كذلك  الطبيعي  ومــن 

الهدف الذي و�سع غاية لوجود الإن�سان.

نّبه ابن اجلوزي الإن�سان اإىل مكانه يف الوجود كله، ومكانه بني اخلالئق 

اهلل،  خلق  ما  جميع  بني  امل�سوؤول  اخلليفة  اإنه  الأر�ــص،  هذه  على  احلّية 

وهو خملوق مكّرم زّوده بارئه �سبحانه وتعاىل با�ستعدادات وقدرات ا�ستحق 
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بها هذا التكرمي، كما ا�ستحق بها اأن يقف على قمة الكائنات التي �ساركته 

احلياة على هذه الأر�ص. ويبداأ ابن اجلوزي ببيان اأن الإن�سان مل يخلق عبثًا، 

تعاىل:  قال  العبث،  عن  »ُمنّزه  �سبحانه  فاحلق  عظيمة،  لغاية  خلق  واإمنا 

{ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ} فاإذا كان ما خلق لنا مل يخلق عبثًا، 

؟. 
(((

عبثًا« وجدنا  قد  تكليفه  وحمال  معرفته  موطن  ونحن  نحن  اأفنكون 

ثم يو�سح ابن اجلوزي احلكمة من خلق الإن�سان وهو اأن يعرف ربه وميتتثل 

لعبادته وطاعته فيقول: »اعلم اأن الآدمي قد خلق لأمر عظيم وهو مطالب 

يف  الهّم  جمع  اإىل  يفتقر  وذلك  التقليد،  يكفيه  ول  بالدليل  خالقه  مبعرفة 

»اإمنا  ويقول:   ،
(((

املحارم« واجتناب  املفرو�سات  باإقامة  وهو مطالب  طلبه، 

الوجود  من  الغاية  هذه  وحتقيق   ،
(((

معرفته« يف  اخلالق  مع  لنحيا  خلقنا 

يتطلب األ ي�سرف الإن�سان عنها �سارف، اإذ »ينبغي ملن عرف �سرف الوجود 

والعامة  والتجارات تختلف  العمر مو�سم،  املوجود، وهذا  اأف�سل  اأن يح�سل 

يطلب  األ  للم�ستيقظ  فينبغي  ثمنه،  وكرث  حمله  خّف  مبا  عليكم  تقول: 

.
(((

ْنَف�ُص الأ�سياء يف الدنيا معرفة احلق عّز وجّل«
َ
ْنَف�ص، واأ

َ
اإل الأ

ويحدد ابن اجلوزي مكانة الإن�سان يف الوجود با�ستخالف اهلل له يف الأر�ص 

، وهذا يعني اأن يكون الإن�سان �سلطانًا يف الكون بغاية تطبيق 
(5(

لإقامة �سرعه

املهمة التي كّلفه بها امل�ستخلف.

وت�ستمد اخلالفة جوهر حقيقتها عند ابن اجلوزي من العلم، فهو �سبيل 

لروؤية  منّظم  اأ�سلوب  والعلم  الأر�ــص،  وعمار  احلياة  وترقية  الإن�سان  ترقية 

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص ))).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص ))).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص )5).

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

5- »كتاب الب�سرة«: ابن اجلوزي، �ص )).
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م ميكن لالإن�سان اأن يحرزه يف �سرية  الأ�سياء وفهم الواقع وهو �سبيل كل تَقدُّ

حياته، ويوؤكد ابن اجلوزي اأهمية العلم بقوله: »لي�ص يف الوجود �سيء اأ�سرف 

. وبه ي�سل الإن�سان 
(((

من العلم. كيف ل وهو الدليل، فاإذا عدم وقع ال�سالل«

اإىل ذروة الكمال املقّدر له مبا ُزود من ا�ستعدادات حيث »اإن ت�سّفح العلم 

كل يوم يزيد يف العامل ويك�سف له ما كان خفي عنه، ويقّوي اإميانه ومعرفته، 

. والعلم عند ابن اجلوزي هو اخل�سي�سة التي 
(((

ويريه عيب كثري من م�سالكه«

ا�ستحق بها الإن�سان اخلالفة يف الأر�ص، وبه اأعّد لال�سطالع مب�سوؤولياتها، 

له،  م�سجودًا  اآدم  �سار  بزيادته  العلم،  من  اأ�سرف  خ�سي�سة  »ل  يقول: 

، وعلى 
(((

وبنق�سانه �سارت املالئكة �ساجدة، فاأقرب اخللق من اهلل العلماء«

تيار  ينبع  معينه  فمن  العلم  حت�سيل  عنده  الإن�سان  م�ساعي  فاأنبل  ذلك 

ل ينقطع من النور والهدى، ورمبا كان العلم اأف�سل من بع�ص الطاعات »اإن 

اأف�سل  الأوراق  تقليب  كان  ورمبا  الأكــرب،  والنور  الأعظم  الأ�سل  هو  العلم 

من ال�سوم وال�سالة واحلج والغزو، وكم من معر�ص عن العلم يخو�ص يف 

عذاب الهوى يف تعّبده، وي�سّيع كثريًا من الفر�ص بالنفل، وي�ستغل مبا يزعمه 

 نفاذ 
(((

العلم لهتدى« نور  الواجب، ولو كانت عنده �سعلة من  الأف�سل عن 

ب�سرية الإن�سان اإذن مرتبط بالعلم، و�سحة العبادة كذلك مرتبطة بالعلم،  

وك�سف اأ�سرار احلياة رهني به، وبدون العلم تّت�سم اأعمال الإن�سان بالغمو�ص 

وال�سطراب، والعلم نور يهدي اإىل احلق واإىل اخلري.

والإن�سان عند ابن اجلوزي خملوق مكّلف، وحمل اأمانة التكليف يتطلب منه 

ر بعاقب الختيار. يقول يف ذلك: »ملا خلوت  حزم الأمر و�سدق العزم والتب�سّ

التحريف،  على  ُمعاقب  للتكليف،  خملوق  اأين  علمت  الفكر  بيت  يف  بالعقل 

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص )7.

)- امل�سدر ال�سابق، �ص 75.

)- امل�سدر ال�سابق، �ص 5)).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص75.
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العمل وكثريه...  فاألهو، يح�سي على قليل  فاأ�سهو ول مبرتوك  ل�ست مبهمل 

على  مثاب  مراقب،  عملي  عليَّ  وحمفوظ  حما�سب  مكلف  اأين  تيّقنت  فلما 

عازم  نه�سة  اأنه�ص  اأن  هممت  ومطالب،  بالتفريق  ماأخوذ  ومعاقب،  الفعل 

.
(((

�سدوق اإىل ق�ساء التكليف وق�ساء احلقوق«

ويبنيِّ ابن اجلوزي ال�سر يف ثقل اأمانة التكليف التي اأَبْت ال�سماوات والأر�ص 

واجلبال حملها وهو »اأن اهلل تعاىل َجَبل النف�ص على حب ال�سهوة، وجعلها يف 

ُو�سع يف  ملا  املهالك  اإىل  اأدى  واإن  م�ستهاها  اإىل  فهي متيل  الغفلة...  حب�ص 

طبعها من حب ذلك، وتنهمك يف حت�سيل غر�سها واإن اأعقبها طول مر�سها، 

اأن اهلل العليم احلكيم خلق  ، ومع 
(((

اآجل ما ي�سر« فُين�سيها عاجل ما ي�سّر 

وكّلفها...  »خاطبها مبخالفة هواها  فقد  النحو  الإن�سانية على هذا  النف�ص 

ي�ستهدف  التكليف  اأن  اجلوزي  ابن  ويبنيِّ   ،
(((

وخوفها« الزلل  من  وحذرها 

قدر  اعرف  »يا هذا  وكرمًا  تف�ساًل من اهلل  ونفعه  و�سيانته  الإن�سان  حفظ 

املعا�سي �سيانة لك ل حلاجتنا  نهيناك عن  اإمنا  لطفنا بك وحفظنا لك، 

اإىل امتناعك، فاجعل مراقبتك ملن ل تغيب عنه، و�سكرك ملن ل ت�سيبك 

على  وبــكــاوؤك  منه  اإل  قــط  خــريًا  تــرى  ل  ملــن  وطاعتك  مــنــه،  اإل  نعمة 

.
(((

عنه« اإعرا�سك 

وازع  فالعقل  العقل،  وخطاب  التكليف  اأمانة  بني  اجلــوزي  ابــن  ويربط 

»يعقل« �ساحبه عما ياأباه له التكليف، وهو »النور... اإذا قوي ذلك النور قمع 

ز بني الهداية  ، وهو فهم وفكر ور�سد مييِّ
(5(

مبالحظة العواقب عاجل الهوى«

)- »كتاب التب�سرة«: ابن اجلوزي، �ص 5)).

)- »كتاب التب�سرة«: ابن اجلوزي، �ص 5)).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص 5))، �ص ))).

)- »املواعظ واملجال�ص«: ابن اجلوزي، �ص 5)، �ص )).

5- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص )).
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وال�سالل وهو روؤية وتدبري، اإنه »هو الذي دّل على الإله واأمر بطاعته وامتثال 

اأمره، وثّبت معجزات الر�سل واأمر بطاعتهم، تلّمح العواقب فراقبها، وعمل 

مبقت�سى م�ساحلها، وقاوم الهوى فرّد غربه، واأدرك الأمور الغام�سة، ودّبر 

عن  ونهى  الف�سائل  على  وحــّث  فا�ستخدمها،  املخلوقات  ا�ستخدام  على 

 ،
(((

الرذائل، و�سد اأزر احلزم وقّوى اأزر العزم، وا�ستجلب ما يزيِّن ونفى ما ي�سني«

والعقل بهذه املعاين التي ذكرها ابن اجلوزي مو�سول بكل حجة من حجج 

املكّلف،  على  حجة  وهو  منكر،  عن  ونهي  مبعروف  اأمر  وكل  التكليف 

ي�سري عليه  فاإنه  العقل،  اإىل حاكم  يرفع كل حادثة  »اأن  كان عليه  ثم  ومن 

الأحوط  با�ستعمال  ال�سبهة  وقوع  عند  وياأمره  الآجلة،  امل�سالح  يف  بالنظر 

. فاإذا كانت اأمانة التكليف هي ما ميّيز الإن�سان من بني 
(((

يف كف الهوى«

كل الكائنات، فلقد متّيز بالعقل كذلك على احليوان »لأن البهائم واقفة مع 

طباعها، ل نظر لها اإىل عاقبة، ول فكر يف ماآل، فهي تتناول ما يدعوها 

اإليه الطبع من الغذاء اإذا ح�سر، وتفعل ما حتتاج اإليه من الروث والبول اأي 

، فالعقل والتكليف 
(((

وقت اتفق، والآدمي ميتنع عن ذلك بقهر عقله لطبعه«

قرينان ول ي�سقط التكليف عن العاقل.

وعلى الرغم من اأن الإن�سان جزء من الكون ي�سارك مبا فيه ماأتاه وم�سريه، 

د ابن اجلوزي مظاهر  فاإن له متايزًا عن الكون متايز رفعة وا�ستعالء، ويعدِّ

 على نحو ما ذكرنا ، واهلل 
(((

ل الآدمي على البهائم« هذا التمايز، فقد »ف�سّ

اأح�سن تقومي لي�سمل التمايز ال�سورة التكوينية له، يقول  �سبحانه خلقه يف 

.
(5(

ابن اجلوزي: »اإن اهلل تعاىل زّيننا ملا خلقنا.. اإن اهلل تعاىل زّين الآدمي«

)- امل�سدر ال�سابق، �ص 7).

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص 9).

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

5- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص )).
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 ولي�ص متايز الإن�سان يعود فقط اإىل العلم والعقل اإمنا بابتالئه بالدوافع 

تعانيه  ل  ما  وهــو  البــتــالء،  هــذا  مغالبة  على  وقدرته  والأهـــواء،  والغرائز 

املالئكة املجبولة على الطاعة، اإن تركيب الإن�سان من جزء روحي ميّكنه من 

ال�سمو والعلو، ومن جزء مادي يربطه بالأر�ص، هذا الرتكيب جعله مو�سع 

ابتالء واختبار وذلك ما ميّيزه عن غريه من الكائنات.  يقول ابن اجلوزي: 

من  يتعّجب  اأو  �سعاد،  َثــمَّ  فما  التعّبد!!  بكرثة  املالئكة  اأتف�سل  »واعجبًا 

العجب من م�ساعد... بعدنا  اإمنا  ي�سرع،  اأو من منحدر  اإذا جرى،  املاء 

عن املعرفة احلقيقية و�سعف يقيننا بالناهي وغلبة �سهوتنا مع الغفلة حتتاج 

اإىل جهاد اأعظم من جهادهم، تاهلل لو ابتلي اأحد املقّربني مبا ابتلينا به مل 

.
(((

يقدر على التما�سك«

اإن الإن�سان هو الكائن املعّر�ص لالختيار بني طاعة ومع�سية بحكم تكوينه، 

اأ�سا�ص من حريته واإرادته، وذلك مل يكن لغريه.  اأن يختار على  اأبدًا  وعليه 

فيه، وخلقت  نور ل ظلمة  املالئكة من  ابن اجلوزي يف ذلك: »خلقت  يقول 

ال�سياطني من ظلمة ل نور فيها، وركب الب�سر من ال�سنفني، فظالم نف�سه 

امَلَلك  باملجاهدة...  اإل  تعلمه  ل  لطيف  حاجز  بينهما  عقله  بنور  مقرتن 

يطيع لأنه �ساف وال�سيطان يع�سي لأنه كدر، اإمنا العجب تقوى من تقوى 

برزخ  والهدى  الهوى  اأن بني  الآدمي عقل وهوى، غري  الأ�سداد،  حقه  يف 

.
(((

من التوفيق«

خلقه  يف  العقل  واإعــمــال  التفكري  اىل  الإن�سان  اجلــوزي  ابــن  دعــا  ولطاملا 

اإىل  و�سعه حترك  على طبع  »يا جامدًا  يقول:  اأجلها.  من  وجد  التي  واملهمة 

 ،
(((

ق�سر التفكري يجرك اإىل قلب طبعه، انظر ملاذا خلقت وما املراد منك«

)- امل�سدر ال�سابق، �ص 55.

)- »اللطائف يف املواعظ«: ابن اجلوزي، �ص 59.

)- امل�سدر ال�سابق، �ص )9.
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ويقول: »اإنك اإذا تفكرت يف نف�سك كفى واإذا نظرت يف خلقك �سفى.. فيا اأيها 

ُيخلق  مل  الإن�سان  »اأن  حقيقة  دائمًا  ويوؤكد   ،
(((

منك« خرب  عندك  ما  الغافل 

الإن�سان  هو  ذلك   .
(((

لالآجل« والعمل  العواقب  يف  للنظر  هيئ  واإمنــا  للهوى، 

وتلك طبيعته وهذه مكانته بني الكائنات، وعلى اأ�سا�ص من ذلك ُتعر�ص م�ساألة 

الغايات والقيم واملثل التي على الرتبية اأن تتوخاها يف اإعداده وتربيته تربية 

جن�سية، كما تعر�ص مفاهيم هذه الرتبية وحمتواها م�ستقاة من تلك ال�سورة 

العظيمة التي تقدمها العقيدة لالإن�سان كما عر�سها ابن اجلوزي منطلقًا يف 

عر�سه من منابع الإ�سالم وم�سادره.

2 - فطرية الدافع اجلن�ضي:

يتحدث القراآن الكرمي عن الدافع اجلن�سي على اأنه دافع فطري مرّكب 

يف طبيعة الإن�سان، كغريه من الدوافع. قال تعاىل: { ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ھ   ھ     ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ      ۀ  
ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ     ڭ    ۓ   ےۓ   ے   ھ  

ۆ } )اآل عمران: ))).
نف�ص  على  الأر�ــص  �سهوات  اأحــب  القراآين  ال�سياق  يجمع  واحــدة،  اآيــة  يف 

بة والأنعام  الإن�سان الن�ساء والبنني والأموال املكد�سة واخليل والأر�ص املخ�سّ

 { {ڻ  ڻ  تعاىل:  بقوله  الآية  وتبداأ  الأر�سية.  للرغائب  خال�سة  وهي 

ويرى املف�سرون اأن �سياغة الفعل ملجهول هنا ت�سري اإىل اأن تركيبهم الفطري 

قد ت�سمن هذا امليل فهو حمّبب وُمَزيَّن، وهذا تقرير للواقع، ففي الإن�سان هذا 

امليل اإىل هذه ال�سهوات، وهو جزء من تكوينه الأ�سيل ل حاجة اإىل انك�ساره، 

وتنمو  تتاأ�سل  كي  الب�سرية  للحياة  فهو �سروري  ذاته،  ا�ستنكاره يف  اإىل  ول 

ِرد. اإنها �سهوات م�ستحبة م�ستلذة ولي�ست م�ستقذرة ول كريهة، والتعبري  وَتطًّ

)- »التب�سرة«: ابن اجلوزي، �ص )5.

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص 9).
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{ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ } ل يدعو اإىل ا�ستقذارها وكراهيتها، اإمنا يدعو 

تتعداه ول تطغى  وبواعثها وو�سعها يف مكانها ل  اإىل معرفة طبيعتها  فقط 

ال�سهوات. وهنا ميتاز الإ�سالم  اأكرم يف احلياة واأعلى من تلك  على ما هو 

مبراعاته للفطرة الب�سرية وقبولها بواقعها وحماولة تهذيبها ورفعها ل كبتها 

وقمعها. وهذه ال�سهوات دوافع عميقة يف الفطرة، وهي ذات وظيفة اأ�سيلة يف 

.
(((

كيان احلياة الب�سرية ل تتم اإل بها، ومل يخلقها اهلل يف الفطرة عبثًا

ويرى البع�ص انطالقًا من فهمه لالآية الكرمية { ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ } اأن املتعة اجلن�سية حق ثابت يّت�سق والروؤية امل�سلمة املتناغمة 
للجن�ص  والأخالقية  والبيولوجية  احل�سية  لالأبعاد  القراآن  وي�سيف  للحياة، 

َن«  »ُزيِّ فكلمة  تعاىل،  نعمه  من  وبهجة  متعة  احلب  لي�سبح  جماليًا،  بعدًا 

وهي  احللية،  الزخرفة..  معنى  لها  زينة  من  تاأتي  ال�سهوات  بحب  املت�سلة 

تن�سحب هنا اأي�سًا على املتع اجلن�سية، مما يجعل لهذه املتع خلفية جمالية 

فاتنة، والقراآن الكرمي ي�ستخدم كلمة زين يف و�سف النجوم والكواكب التي 

.
(((

تزين كبد ال�سماء، وكذلك لو�سف اخليل واحللي

دافع فطري  الن�سل  الن�ساء وحب  بالرغبة يف  املتمثل  الدافع اجلن�سي  اإن 

اأ�سيل، »فال يالم الإن�سان على �سعوره يف الرغبة يف �سيء منها، اأو اإح�سا�سه 

اهلل  �سّرعها  التي  بالقوانني  مرتبطًا  مادام  نحوها  نزوعه  لتحقيق  بال�سعي 

الغريزة  باإحلاح  �سعر  اإذا  حرج  من  املرء  على  فلي�ص  الغرائز،  هذه  لإجابة 

يف  فري�سة  هو  بل  مكروهًا،  لتلبيتها  امل�سروع  اجتاهه  ولي�ص  نف�سه،  على 

بع�ص الأحيان حني ت�ستد وطاأتها ويرتفع �سوطها، ويف احلالت ال�سوية فاإن 

ال�ستجابة للغريزة بالزواج امل�سروع �ُسّنة موؤكدة ي�سارع اإليها امل�سلم ما دام 

 .
(((

قادرًا على اأعبائها«

)- »يف ظالل القراآن«: �سيد قطب، املجلد الأول �ص )7)، �ص )7).

)- »الإ�سالم واجلن�ص«: عبدالوهاب بو حديبة، �ص ))).

)- »الإ�سالم وامل�سكلة اجلن�سية«: م�سطفى عبدالواحد، �ص )).
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وقد اأكد ابن اجلوزي - كما راأينا - فطرية هذا الدافع اجلن�سي واأ�سالته 

يف طبيعة الإن�سان، لبقاء النوع وامتداد احلياة اإىل ما �ساء اهلل لها اأن متتد 

وت�ستمر، وهو يقول يف هذا ال�سياق: »اإنه ملا كان مراد اهلل تعاىل من اإيجاد 

الدنيا ات�سال دوامها اإىل اأن ينق�سي اأجلها، وكان الآدمي غري ممتد البقاء 

فيها اإل اإىل اأمد ي�سري، اأخلف اهلل تعاىل منه مثله، فحّثه على �سببه يف ذلك 

تارة من حيث الطبع باإيقاد نار ال�سهوة، وتارة من باب ال�سرع بقوله تعاىل: 

»تناكحوا   :[ الر�سول  وقول   { پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    }

.
(((

تنا�سلوا فاإين اأباهي بكم الأمم يوم القيامة«

ويقرر ابن اجلوزي اأن دافع اجلن�ص، كغريه من الدوافع التي خلقها اهلل يف 

الإن�سان ل�سرورة بقائه، ل يذم على الإطالق، واإمنا يذم الإ�سباع املفرط له 

والنهماك يف ا�ستجاباته مبا يلحق ال�سرر لالإن�سان؛ يقول: »اعلم اأن الهوى: 

اإىل ما يالئمه، وهذا امليل قد خلق يف الإن�سان ل�سرورة بقائه،  ميل الطبع 

املنكح ما  واإىل  امل�سرب ما �سرب،  واإىل  اأكل،  املطعم ما  اإىل  لول ميله  فاإنه 

نكح، وكذلك كل ما ي�ستهيه، فالهوى م�ستجلب له ما يفيد، كما اأن الغ�سب 

دفاع عنه ما يوؤذي، فال ي�سلح ذم الهوى على الإطالق، واإمنا يذم املفرط 

.
(((

من ذلك وهو ما يزيد من جلب امل�سالح ودفع امل�سار«

والزواج يف الإ�سالم هو �سبيل اإ�سباع احلاجة اجلن�سية، وهو �سبيل كفاية 

هذه احلاجة، فلم ي�ساأ اهلل اأن يجعل الإن�سان كغريه من العوامل تنطلق غرائزه 

دون وعي، ومل ي�ساأ �سبحانه اأن يجعل ات�سال الذكر بالأنثى فو�سى ل �سابط 

اأن يجعل »ات�سال الرجل باملراأة ات�ساًل كرميًا  لها، بل اقت�ست حكمة اهلل 

مبنيًا على ر�ساها، وعلى اإيجاب وقبول كمظهرين لهذا الر�سا، وعلى اإ�سهاد 

على اأن كاًل منهما قد اأ�سبح لالآخر، وو�سع للغريزة �سبيلها املاأمونة، وحمى 

)- »تلبي�ص اإبلي�ص«: ابن اجلوزي، �ص ))).

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص )).
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. والزواج 
(((

الن�سل من ال�سياع، و�سان املراأة اأن تكون كالأ مباحًا لكل راتع«

يف الإ�سالم هو اأ�سا�ص العالقة امل�سروعة بني الرجل واملراأة، فكل عالقة بني 

رجل وامراأة ل ت�ستند اإىل الزواج هي عالقة ممنوعة، قال تعاىل: { ٹ  

ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
ڄ } )املوؤمنون: 5، )). 

املبا�سرة يف غري احلالل،  الفروج من دن�ص  الإ�سالم على حفظ  يحر�ص 

ف�ساد  ومن  ح�ساب،  بغري  ال�سهوات  انطالق  من  واملجتمع  اجلماعة  وحفظ 

البيوت والأن�ساب، واجلماعة التي تنطلق فيها ال�سهوات بغري ح�ساب جماعة 

فاملقيا�ص  الب�سرية،  �سّلم  يف  هابطة  جماعة  وهي  والف�ساد،  للخلل  معّر�سة 

الذي ل يخطئ لالرتقاء الب�سري هو حتّكم الإرادة الب�سرية، وتنظيم الدوافع 

الفطرية يف �سورة مثمرة نظيفة، والقراآن يف الآية: {ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  } يحدد املوا�سع النظيفة 
العالقة  تنتقل  بالزواج  اإنه   .

(((

بذور احلياة يودعها  اأن  للرجل  يحل  التي 

بني رجل وامراأة من التحرمي اإىل التحليل، وتتم الوحدة الروحية بينهما {

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت} 
واملودة  ال�سكن  الــزوجــني  كال  ي�ست�سعر  وبــه   ،)7( الآيـــة:  النحل،  )�ــســورة 

والرحمة {ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  

اإىل  ))(. القراآن الكرمي ينّبه  گ  گ  ڳ})�سورة الروم: الآية 
حكمة اخلالق يف خلق كل من اجلن�سني على نحو يجعله موافقًا لالآخر ملّبيًا 

حلاجاته الفطرية نف�سية كانت اأوعقلية اأوج�سدية، بحيث يجد عنده الراحة 

واملودة  والكتفاء  ال�سكن  اجتماعهما  يف  ويجدان  وال�ستقرار،  والطماأنينة 

والرحمة، فرتكيبهما النف�سي والع�سوي ملحوظ فيه تلبية رغائب كل منهما 

ّنة«: ال�سيد �سابق، املجلد الثاين �ص 5. )- »فقه ال�سُّ

)- »يف ظالل القراآن«: �سيد قطب، املجلد الرابع �ص 55)).
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يف الآخر وائتالفهما وامتزاجهما يف النهاية لإن�ساء حياة جديدة تتمثل يف 

 وبالزواج يح�سل الإن�سان على خري متاع الدنيا، ففي احلديث: 
(((

جيل جديد.

.
(((

»الدنيا متاع وخري متاعها املراأة ال�ساحلة«

لهذه العتبارات، حث الإ�سالم على الزواج ورغب فيه وزجر عن كل م�سلك 

وظائفها.  اأداء  عن  لها  تعدياًل  اأو  بالغريزة  انحرافًا  كان  �سواء  ينافيه، 

قال تعاىل: { ژ     ژ   ڑ  ڑ   ک  ک } )�سورة الن�ساء: )( وقال ]: 

للب�سر  اأغ�ص  فاإنه  فليتزّوج  الباءة  منكم  ا�ستطاع  من  ال�سباب  مع�سر  »يا 

.
(((

واأح�سن للفرج، ومن مل ي�ستطع فعليه بال�سوم فاإنه له وجاء«

اإ�سباع  الزواج يف  اأهمية  ويوؤكد  الإ�سالم  تعاليم  ابن اجلوزي من  وينطلق 

فيقول:  الــوطــر،  وق�ساء  الولد  لإجنــاب  م�سروع  كطريق  اجلن�سي  الــدافــع 

عند  موؤكدة  �ُسّنة  العنت  خوف  غري  ومن  واجــب،  العنت  خوف  مع  »النكاح 

جمهور الفقهاء، ومذهب اأبي حنيفة واأحمد بن حنبل اأنه حينئذ اأف�سل من 

.
(((

جميع النوافل لأنه �سبب وجود الولد«

ويدرك ابن اجلوزي اأن الدافع اجلن�سي يكون اأكرث اإحلاحًا عند املراهقني، 

اجلن�سي  الدافع  ليجد  ال�ستطاعة  حالة  يف  املراهق  تزويج  �سرورة  فيوؤكد 

طريقه امل�سروع لالإ�سباع فال ينحرف املراهق، فاإذا مل يزّوج وانحرف �ساركه 

اأبوه يف الإثم؛ قال ابن اجلوزي: قال ر�سول اهلل ]: »من اأدرك له ولد وقد 

.
(5(

بلغ النكاح، وعنده ما يزّوجه فلم يزوّجه فاأحدث، فالإثم بينهما«

ويف احلث على الزواج يبنيِّ ابن اجلوزي اأن الزواج هو اختيار الأنبياء، وقد 

)- امل�سدر ال�سابق، املجلد اخلام�ص، �ص ))7).

)- »�سنن ابن ماجه«، ج ) �ص )59 )باب ما جاء يف النكاح(.

)- »�سحيح البخاري بحا�سية ال�سندي«، ج ) �ص 70).

)- »تلبي�ص اإبلي�ص«: ابن اجلوزي، �ص 0)).

5- احلديث اأورده ابن اجلوزي م�سندًا يف »ذم الهوى« �ص )))، �ص ))).
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»قد طلب  يقول:  العبادات.  بع�ص  وال�ساحلني فيف�سل حينئذ  العلماء  يثمر 

{پ   عنهم:  حكاية  تعاىل  فقال  الأولد  وال�سالم  ال�سالة  عليهم  الأنبياء 

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ} {ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې}... 
خريًا  فكان  حنبل  بن  واأحمد  ال�سافعي  مثل  ولد  منه  حدث  جماع  ورّب 

من عبادة األف �سنة، وقد جاءت الأخبار باإثابة املبا�سعة.. فمن اأعر�ص عن 

.
(((

طلب الأولد والتزّوج فقد خالف امل�سنون وُحرم اأجرًا ج�سيمًا«

اأ�سل اخللقة، عميق  الدافع اجلن�سي فطري مرّكب يف  اأن هذا  واإذا ثبت 

فيها، وهو ذو وظيفة يف احلياة الإن�سانية واأنه ل حاجة لإنكاره اأو ا�ستنكاره يف 

ذاته، واأنه مل ُيخلق عبثًا، فلي�ص من الدين ول من احلكمة كبته وقمعه بالتبّتل 

بالتوازن  ويخّل  الفطرة  وي�سادم  احلياة  اأهداف  يعّطل  فذلك  الرهبنة،  اأو 

املطلوب ويدفع اإىل الف�ساد، ويروي ابن اجلوزي يف هذا ال�سدد عن �سعيد 

يتبّتل  اأن  اأراد عثمان بن مظعون  اأبي وقا�ص قال:  اأنه �سمع ابن  بن امل�سيب 

.
فنهاه النبي ])))

والتّبل النقطاع اإىل العبادة عن النكاح، وقد قيل ملرمي )البتول( لنقطاعها 

)اأي  عبداهلل  اأبا  �سمعت  املــروزي:  »قال  اجلــوزي:  ابن  ويقول  الأزواج.  عن 

اأحمد بن حنبل( يقول: لي�ص العزوبية من اأمر الإ�سالم يف �سيء، النبي ] 

] عن التبّتل، فمن رغب  اأربع ع�سرة ومات عن ت�سع... ونهى النبي  تزوج 

عن فعل النبي ] فهو على غري احلق، ويعقوب يف حزنه قد تزوج وولد له، 

كبت  كليهما  الرهبنة  اأو  التبّتل  اإن   .
(((

الن�ساء« اإيلَّ  َب  »ُحبِّ قال:   [ والنبي 

للجن�ص ولطاقات طبيعية ذات وظيفة اأ�سا�سية يف الكون، وقمع لقوى عميقة 

اجلذور يف الكينونة الب�سرية.

)- »تلبي اإبلي�ص«: ابن اجلوزي، �ص )))، �ص ))).

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص ))).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص ))).
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ويعرتف ابن اجلوزي اأن الدافع اجلن�سي من اأقوى الدوافع الفطرية لدى 

احل�سية  اللذات  فنهاية  وعقلي،  ي  ِح�سِّ بني  كلها  »اللذات  فيقول:  الإن�سان 

ونف�سيًا  بدنيًا  للخطر  املرء  �ص  ُيَعرِّ الدافع  هذا  وكبت   ،
(((

النكاح« واأعالها 

�سوفية  من  �ساهده  مبا  ذلك  �سحة  على  اجلــوزي  ابن  وي�ست�سهد  ودينيًا، 

�ص اإبلي�ص على كثري من ال�سوفية فمنعهم من النكاح،  ع�سره ويقول:  »قد لبَّ

فقدماوؤهم تركوا ذلك ت�ساغاًل بالتعّبد وراأوا النكاح �ساغاًل عن طاعة اهلل 

عّز وجّل، وهوؤلء واإن كانت بهم حاجة اإىل النكاح اأو بهم نوع ت�سوق اإليه فقد 

خاطوا باأبدانهم واأديانهم، واإن مل يكن بهم  حاجة اإليه فاتتهم الف�سيلة، ويف 

ال�سحيحني من حديث اأبي هريرة [ عن ر�سول اهلل ] اأنه قال: »ويف ب�سع 

اأحدكم �سدقة«، قالوا: ياأتي اأحدنا �سهوته ويكون له فيها اأجر، قال: »اأراأيتم 

لو و�سعها يف حرام اأكان عليه وزر؟« قالوا: نعم. قال: »وكذلك اإذا و�سعها يف 

.
(((

احلالل كان اأجر، ثم قال: اأفتحت�سبون ال�سر ول حتت�سبون اخلري؟«

والإن�سان يف حالته الطبيعية اأي يف حالة ال�سواء يلبي بطبيعته نداء الدافع 

اجلن�سي، وي�ستجيب حلاجة الغريزة بخروج املني، فاإن اأعر�ص عن ال�ستجابة 

وقمع حاجته القطرية لالإ�سباع اجلن�سي، فقد عّر�ص نف�سه للمر�ص اجل�سمي 

والنف�سي، ويف ذلك يقول ابن اجلوزي: »متى كان املزاج �سليمًا فالطبع يطلب 

بروز املني اإذا اجتمع... نتكلم عن املزاج ال�سحيح فاأقول: قد بّينت اأنه اإذا 

وقع به احتبا�سه اأوجب اأمرا�سًا وجّدد اأفكارًا رديئة، وجلب الع�سق والو�سو�سة 

.
(((

اإىل غري ذلك من الآفات«

اإن كبت الدافع اجلن�سي وقمعه ي�سر بال�سحة اجل�سمية وال�سحة النف�سية، 

ال�سرر اجل�سمي احلا�سل  تفوق  النف�سية  اأ�سراره  اأن  ابن اجلوزي  ويبنيِّ 

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص 0)).

)- »تلبي�ص اإبلي�ص«: ابن اجلوزي، �ص ))).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص )).
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من كبته فيقول: »اإذا زاد اجتماع املني اأقلق على نحو اإقالق البول للحاقن، 

ال�سورة،  حيث  من  البول  اإقــالق  من  اأكــرث  املعنى  حيث  من  اإقالقه  اأن  اإل 

.
(((

فتوّجب كرثة اجتماعه وطول احتبا�سه اأمرا�سًا �سعبة«

باأهمية  يوحي  وما  يوؤكد ذلك،  ما  واقعة  �سواهد  ابن اجلوزي من  ويتخذ 

م�ساهداته  ويوؤيد  امل�سروع،  طريقه  من  اجلن�سي  الدافع  لإ�سباع  ال�ستجابة 

بعينيه  و�ساهد  ال�سوفية  عاي�ص  لقد  العلماء،  من  الثقات  وخربات  باأقوال 

والعبادة،  ال�سلوك  عن  املريد  ي�سغل  النكاح  اأن  زعم  حتت  للنكاح  تركهم 

واأن الأن�ص بالزوجة ي�سغل املريد عن اهلل تعاىل، وكان من نتائج اإعرا�سهم 

النف�سي  واملــر�ــص  اجل�سمي  املر�ص  اإمــا  الفطري  اجلن�ص  دافــع  تلبية  عن 

واإما النحراف اجلن�سي  النف�سي،  كالكتئاب وظهور اأعرا�ص ال�سطراب 

والأخالقي. يقول ابن اجلوزي: »اعلم اأنه اإذا دام ترك النكاح على �سبان 

ال�سوفية اأخرجهم اإىل ثالثة اأنواع، النوع الأول: املر�ص بحب�ص املاء... قال 

اأبو بكر  حممد بن زكريا الرازي: اأعرف قومِا كانوا كثريي املني، فلما منعوا 

اأنف�سهم من اجلماع ل�سرب من التفل�سف بردت اأبدانهم وع�سرت حركاتهم، 

وقّلت  املاليخوليا،  اأعرا�ص  لهم  وعر�ست  ب�سب،  بال  الكاآبة  عليهم  ووقعت 

�سهوة  ففقد  اجلــمــاع  تــرك  رجــاًل  يــت  وراأ قــال:  وه�سمهم،  �سهوتهم 

اإىل عادته  ي�ستمرئه وتقّياأه، فلما عاد  مل  القليل  كل  اأ ن  اإ و�سار  الطعام 

اإن ا�سطرابات ع�سوية   .
(((

�سريعًا« الأعرا�ص  �سكنت عنه هذه  من اجلماع 

اأو بتعبريه )ترك النكاح(  يراها ابن اجلوزي نتيجة لكبت الدافع اجلن�سي 

وع�سر  للطعام  ال�سهية  وفــقــدان  احلركة  وع�سر  الأبـــدان  بــربودة  حددها 

املعا�سرة  بلغتنا  عنها  يعرّب  اأن  ميكن  نف�سية  وا�سطرابات  اإلخ،  اله�سم... 

بال�سطراب يف ال�سخ�سية اأدى اإىل اختالل  يف بع�ص و�سائل التكّيف والتوافق 

الجتماعي، متّثل ذلك يف الكاآبة واأعرا�ص املاليخوليا كما يقول ابن اجلوزي. 

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

)- »تلبي�ص اإبلي�ص«: ابن اجلوزي، �ص )))، �ص ))).
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الدافع اجلن�سي واحليلولة دون  اإىل كبت  َيُردُّ حالت ال�سطراب هذه  وهو 

الآفة  �سبب  زال  فقد  �سبعت 
ُ
اأ متى  اأنه  ويرى  اجلن�سية،  احلاجة  اإ�سباع 

وال�سطراب ومن ثم يعود الإن�سان اإىل حالته الطبيعية حالة ال�سواء، »فلما 

عاد اإىل عادته من اجلماع �سكنت عنه هذه الأعرا�ص �سريعًا«.

اأن كبت الدافع وعدم النكاح  تاأكيد ابن اجلوزي على  وي�ستوقف الدار�ص 

اإقالقه من  اأن  اإل  اأقلق...  اإىل الإ�سابة بالقلق »اإذا زاد اجتماع املني  يوؤدي 

 ،
(((

حيث املعنى اأكرث.. فتوّجب كرثة اجتماعه وطول احتبا�سه اأمرا�سًا �سعبة«

القلق   هذا  اأعرا�ص  اجلــوزي  ابن  حدد  وقد  غام�ص،  بخوف  �سعور  والقلق 

اأبدانهم وع�سرت حركاتهم.. وقّلت �سهوتهم وه�سمهم«  ف�سيولوجيًا »بردت 

واأت�ساءل  املاليخوليا«.  اأعرا�ص  لهم  وعر�ست  الكاآبة  عليهم  »وقعت  ونف�سيًا 

هل ميكن اأن جند تف�سريًا ملا قاله ابن اجلوزي عن القلق ب�سبب كبت الدافع 

اجلن�سي وقمع احلاجة اجلن�سية عند �سبان ال�سوفية فيما ذكره العلماء الآن 

غريزية،  اأ�سباب  اإىل  القلق  بهذا  يعودون  املر�سي، حيث  القلق  اأ�سباب  عن 

فعند �سباب ال�سوفية يزداد التوتر الغريزي اجلن�سي بحكم �سبابهم زيادة 

 
(((

كربى، ويزداد �سغط الذات العليا حيث »اإن النكاح يوجب امليل اإىل الدنيا«

وياأن�ص  ال�سلوك  عن  ي�سغله  فاإنه  بالتزويج  نف�سه  املريد  ي�سغل  األ  و»ينبغي 

. فهل كان القلق ب�سبب 
(((

بالزوجة ومن اأن�ص بغري اهلل �سغل عن اهلل تعاىل«

هذا ال�سراع بني غريزة تريد الإ�سباع لت�سكن وتهداأ وبني هدف �سام ومنوذج 

مثايل لل�سخ�سية ي�سعى اإليه ال�سويف ب�سلوكه الزاهد وقمعه لغريزته؟ 

على اأن القلق لي�ص وحده مظهر املر�ص النف�سي الذي ي�سيب من يقمعون 

دوافعهم اجلن�سية، بل هناك علل اأخرى، فهم ل ي�ستطيعون لأمد طويل كبت 

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص )).

)- »تلبي�ص اإبلي�ص«: ابن اجلوزي، �ص ))).

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.
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الإ�سباع  اإىل  فينزعون  ا�ستثريت،  اإذا  لغريزة  امل�ساحبة  النفعالية  الطاقة 

النزوع  اأ�ساليب  من  �سائن  باأ�سلوب  ذلك  ويعرّبون عن  اجلن�سي  اجلوع  بعد 

اإىل  ملحة  و�سهوة  عارمة  برغبة  ويعودون  اجلن�سية  املمار�سة  يف  فينهمكون 

واأطال  طوياًل  اجلــوع  على  �سرب  كمن  الن�ساء  ومالم�سة  والــوقــاع  اجلماع 

احلرمان من الأكل ثم عاد فاأكل، فاإذا به ياأكل من الطعام اأ�سعاف ما �سرب 

الذين  اأ�سناف  ي�سيب  ممن  )اأي  الثاين:  »النوع  فيقول:  منه  وحرم  عليه 

داوموا على ترك النكاح( الفرار اإىل املرتوك فاإن منهم خلقًا كثريًا �سابروا 

الن�ساء ولب�سوا  على ترك اجلماع فاجتمع املاء فاأقلقوا وتوّجعوا فالم�سوا 

اأكل ما ترك  اأ�سعاف ما فروا منه، فكانوا كمن اأطال اجلوع ثم  الدنيا  من 

. اإن هوؤلء فقدوا حتقيق التزان يف حياتهم النف�سية بني 
(((

يف زمن ال�سرب«

قدرتهم  وبني �سعف  ال�سباب  للدافع اجلن�سي وهم يف فرتة  القوة اجلارفة 

اأن تتحكم يف هذا الدافع، ومن ثم جاء �سلوكهم يف  ال�سابطة التي ميكنها 

الإ�سباع بعد احلرمان والكبت �سلوكًا منفلتًا فانحرفوا اإىل الإكثار من اجلماع 

والنهم يف املمار�سة اجلن�سية، واأحلقوا باأنف�سهم ال�سرر وعرّبوا عن الن�ساط 

الذي  ال�سلوك  ذلك  ينعك�ص  وقد  واملجتمع،  العقل  يقره  ل  تعبريًا  اجلن�سي 

يتميز بالنهم اجلن�سي على انتظام احلياة اجلن�سية بني الزوجني.

ثم راح ابن اجلوزي يعر�ص لنوع اآخر من اأنواع النحراف اجلن�سي الناجت 

عن كبت الدافع اجلن�سي الفطري وعدم ال�ستجابة ال�سحيحة له بالإ�سباع 

امل�سروع، وذلك عند بع�ص �سباب ال�سوفية الذين داوموا على ترك اجلماع 

بزعم اأن النكاح يوجب امليل اإىل الدنيا والركون لها، ا�سطر هوؤلء ال�سبان 

اإىل البحث عن اأ�ساليب لالإ�سباع اجلن�سي انحرفت بالوظيفة اجلن�سية عن 

هدفها الأ�سلي وهو التنا�سل وحفظ النوع، فا�ستعر�سوا ب�سحبة الأطفال عن 

اأ�سكال  يعّدد  وهو  ابن اجلوزي  يقول  الن�ساء.  مع  الزواج وممار�سة اجلن�ص 

)- »تلبي�ص اإبلي�ص«: ابن اجلوزي، �ص ))).
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النحرافات اجلن�سية الناجتة عن كبت احلاجة اإىل الإ�سباع اجلن�سي، »النوع 

الثالث: النحراف اإىل �سحبة ال�سبيان، فاإن قومًا منهم اأي�سوا اأنف�سهم من 

 
(((

املـُْرد« �سحبة  اإىل  يرتاحون  ف�ساروا  عندهم  اجتمع  ما  فاأقلقهم  النكاح 

و�سحبة املرد من الأطفال والتلذذ مبجال�ستهم هو �سلوك �ساذ لأنه انحراف 

عن املعايري الأخالقية التي ت�سيطر على املجتمع، وهو خروج عن املاألوف ول 

تقره العقيدة ال�سائدة يف املجتمع وتوجه �سلوك اأفراده، يقول ابن اجلوزي - 

يف النهي عن النظر اإىل املردان وجمال�ستهم: »اعلم وّفقك اهلل اأن هذا الباب 

اأبواب الفنت وقد اأهمل كثري من النا�ص مراعاته... وعلى منهج  من اأعظم 

. اإن هذا ال�سلوك 
(((

احلذر م�سى �سلف هذه الأمة وبه اأمر العلماء والأئمة«

خروج اإذن عن اآداب وقيم املجتمع وذلك يكفي لو�سفه بال�سلوك ال�ساذ.

3 - الإ�ضباع غري امل�ضروع للدافع اجلن�ضي:

للحاجة  ال�ستجابة  هو  اجلن�سي  للدافع  امل�سروع  غري  الإ�سباع  يق�سد 

اجلن�سية بغري النظام الطبيعي الذي �سّرعه الإ�سالم وهو الزواج، ويق�سد به 

اإقامة عالقة جن�سية خارج نطاق الأ�سرة مبا ي�سيع الف�ساد الأخالقي، ويوؤدي 

اإىل فو�سى العالقات اجلن�سية با�ستحالل الأعرا�ص، وا�ستباحة احلرمات، 

وانت�سار اجلرمية. ويف هذا ال�سدد يحرم الإ�سالم الزنا، قال اهلل عّز وجّل: 

ويحّذر  ))(؛  )الإ�سراء:   { ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک  ک  ک   گ   }

القراآن من جمرد مقاربة الزنا وهي مبالغة يف التحرز لأن الزنا تدفع اإليه 

�سهوة عنيفة، ويف الزنا قتل من نواحي �ستى، اإنه قتل ابتداء لأنه اإراقة ملادة 

احلياة يف غري مو�سعها، وهو قتل للجماعة التي يف�سو فيها، فت�سيع الأن�ساب 

وتختلط الدماء وتذهب الثقة يف العر�ص والولد، وتتحّلل اجلماعة وتتفكك 

روابطها، وهو قتل لالأ�سرة اإذ اإن الأ�سرة تبعة ل داعي لها. وما من اأمة ف�ست 

)- »تلبي�ص اإبلي�ص«: ابن اجلوزي، �ص ))).

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص 90.
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.
(((

فيها الفاح�سة اإل �سارت اإىل انحالل

ويف الآية التي حملت حترمي الزنا )ول تقربوا الزنا...( معاٍن ا�ستجالها 

حمرد  من  الفرد  يحذر  الــذي  اجلــازم  بالنهي  تبداأ  فهي   
(((

العلماء فكر 

اجلرم  هذا  يف  ما  اإىل  اإ�سارة  تقربوا«  »ول  الوقوع  عن  ف�ساًل  القــرتاب 

هالك حمّقق وف�ساد كبري، وبعد النهي تاأتي الأ�سباب املقنعة »اإنه كان  من 

كل احلدود،  �سناعته  الذي جتاوز يف  القبيح  الأمر  والفاح�سة هي  فاح�سة« 

وهي كذلك التي ا�ستهرت ب�ساعتها عند الكافة فهي مو�سع اتفاق على قبحها 

وا�ستنكارها، »و�ساء �سبياًل« ير�ساه لنف�سه اإن�سان اأو ي�سلكه عاقل، اإنه ينتهي 

حياته،  نظام  وينفرط  اأمنه  فيتبّدد  اإن�سانيته،  مقّومات  �سياع  اإىل  ب�سالكه 

وي�سقى من حيث ظن ال�سعادة، ويتاأمل من حيث اأراد اللذة.

غري  طريق  عن  اجلن�سي  الدافع  اإ�سباع  خلطورة  املحّدد  املعنى  هذا  ويف 

م�سروع يعقد ابن اجلوزي بابًا يف كتابه »ذم الهوى« بعنوان »يف ذم الزنا« يورد 

فيه الن�سو�ص الإ�سالمية التي حترمه، فيذكر قوله تعاىل: { ژ  ژ  ڑڑ  

ک     ک      ک  ک   گ }، ويذكر اأحاديث ر�سول اهلل ] التي حتّرم 
الزنا ب�سندها كقوله ]: »ل يزين الزاين حني يزين وهو موؤمن..« وقوله ]: 

»لكل بني اآدم حظ من الزنا، فالعينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان 

وزناهما البط�ص، والرجالن تزنيان وزناهما امل�سي، والفم يزين وزناه القبل، 

، وعن عائ�سة ر�سي 
(((

والقلب يهوى ويتمنى، والفرج ي�سدق ذلك اأو يكذبه«

اهلل عنها اأن ر�سول اهلل ] قال: »يا اأمة حممد ما اأحد اأْغرَيَ من اهلل اأن يرى 

، وقوله ]: »اإياكم والزنا، فاإن يف الزنا �ست خ�سال: 
(((

عبده اأو اأمته تزين«

)- »يف ظالل القراآن«، �سيد قطب، املجلد الرابع، �ص )))).

)- »الإ�سالم وامل�سكلة اجلن�سية«: م�سطفى عبدالواحد، �ص 5) - 9).

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص )5).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص )5).
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ثالث يف الدنيا وثالث يف الآخرة، فاأما اللواتي يف الدنيا فذهاب نور الوجه، 

وانقطاع الرزق، و�سرعة الفناء، واأما اللواتي يف الآخرة فغ�سب الرب، و�سوء 

.
(((

احل�ساب، واخللود يف النار اإل اأن ي�ساء اهلل«

اإن الزنا يف الإ�سالم انتقال اإىل عامل ال�سيطان بخالف النكاح الذي ي�سمح 

مبمار�سة ما كان حمرمًا ومبكانته ال�سرعية الرفيعة، ومبفهومه ال�سيكولوجي 

اللتزام  وعلى  العلني،  العــرتاف  وعلى  والعهد،  امليثاق  على  ينطوي  الذي 

بال�سريك وبالأمانة الزوجية؛ كما ينطوي على تقنني للرابطة اجلن�سية حيث 

هو فعل ي�سفي �سكاًل حمددًا على نظام الوجود، ومينح اجلن�ص مغزى جديًا، 

نتيجة  والعقوبة  الإدانة  ت�ستوجب  الزواج  نطاق  خارج  فهو عالقة  الزنا  اأما 

اجلن�سي. اجلرم  لرتكاب 

م الزنا وي�سع العقوبات ال�سارمة على ارتكابه، مل يكن  والإ�سالم، وهو يحرِّ

للب�سر  حيلة  ل  اأنه  يقّدر  فالإ�سالم  يحاربها،  اأو  الفطرية  الدوافع  يغفل 

يف دفع هذه امليول، ول خري لهم يف كبتها اأو قتلها، ومل يكن يحاول اأن يوقف 

الوظائف الطبيعية التي ركبها اهلل يف كيانهم، وجعلها جزءًا من نامو�ص 

التي  الأر�ص  وعمارة  احلياة  امتداد  يف  غايته  اإىل  يوؤدي  الأكرب،  احلياة 

الإن�سان. هذا  فيها  ا�ستخلف 

وج�سد،  ج�سد  بني  تفّرق  ل  التي  احليوانية  حماربة  الإ�سالم  اأراد  اإمنا 

اأو ل تهدف اإىل اإقامة بيت واإن�ساء حياة م�سرتكة ل تنتهي بانتهاء اللحظة 

اجل�سدية، واأن يقيم العالقات اجلن�سية على اأ�سا�ص من امل�ساعر الإن�سانية 

الراقية.

لقد �سّدد الإ�سالم يف عقوبة الزنا بو�سفه نك�سة حيوانية تذهب بكل املعاين 

ال�سامية والأهداف النبيلة، وترّد الكائن الإن�ساين م�سخًا حيوانيًا ل يفّرق بني 

اأنثى واأنثى، م�سخًا كل هّمه اإرواء جوعة اللحم والدم يف حلظة عابرة.

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص 55).

162



اإن الذي يجب النتباه اإليه اأن الإ�سالم حني يحّرم الزنا ل يحارب دوافع 

الفطرة ول ي�ستقذرها اإمنا ينظمها ويطّهرها، ويرّقيها حتى ت�سبح املحور 

.
(((

الذي يدور عليه الكثري من الآداب الجتماعية والنف�سية

اأكرثها  ويــربز  اجلرمية  لهذه  الجتماعية  الأ�ــســرار  اجلــوزي  ابن  ويبنيِّ 

الذنوب...  اأعظم  من  الزنا  اأن  »اعلم  فيقول  الأن�ساب  اختالط  وهو  �سررًا 

، وكذلك 
(((

ومن اأفح�سه زنا الرجل بزوجة الرجل فتختلط املياه والأن�ساب«

هدم البيوت الآمنة املطمئنة وذلك حني ترتكب اجلرمية مع اجلريان وذوي 

القرابة وما يثريه ذلك من اأحقاد و�سغائن؛ يقول ابن اجلوزي: »اأفح�ص ذلك 

، وي�ست�سهد ابن اجلوزي على ذلك 
(((

اأن تكون تلك املراأة امراأة جار اأو قرابة«

علي...  بن  املبارك  »اأخربنا   :  ] اأبي طالب  بن  علي  املوؤمنني  اأمري  بقول 

 ] اأبي طالب  بن  تذاكروا عند علي  اأنهم  اأبيه  بن جرير عن  عن غزوان 

الفواح�ص، فقال لهم: هل تدرون اأي الزنا عند اهلل جّل ثناوؤه اأعظم؟ قالوا: 

يا اأمري املوؤمنني كله عظيم. قال: ولكن �ساأخربكم ما اأعظم الزنا عند اهلل 

تبارك وتعاىل، هو اأن يزين العبد بزوجة الرجل امل�سلم، في�سري زانيًا وقد 

.
(((

اأف�سد على الرجل امل�سلم زوجته«

واإذا كان الإ�سالم قد حّرم الزنا وحّدد العقوبة ملرتكبه فاإنه اأخذ الطريق 

الختالط  »يكره  الإ�سالم  اأن  منها:  فيه  للوقوع  توقيًا  الدافعة  اأ�سبابه  على 

ويح�ص على  بالزينة،  التربج  وينهى عن  ويحّرم اخللوة،  من غري �سرورة، 

التي  احلواجز  ويكره  ي�ستطيع،  ل  ملن  بال�سوم  ويو�سي  ا�ستطاع  ملن  الزواج 

متنع من الزواج كاملغالة يف املهور، وينفي اخلوف من العيلة والإمالق ب�سبب 

الأولد، ويح�ص على م�ساعدة من يبتغون الزواج ليح�سنوا اأنف�سهم، ويوقع 

)- »يف ظالل القراآن«: �سيد قطب، املجد الرابع، �ص )))).

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص 57).

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص )5).
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الغافالت  املح�سنات  رمي  وعلى  تقع،  حني  اجلرمية  على  العقوبة  اأ�سد 

.
(((

دون برهان«

الزنا  يف  الوقوع  اإىل  تدفع  قد  التي  الأ�سباب  ب�سرح  اجلــوزي  ابن  ويهتم 

فيعقد بابًا يف كتابه »ذم الهوى« بعنوان )يف ذكر حترمي اخللوة بالأجنبية( 

وكعادته يورد العديد من الن�سو�ص التي حتّرم ذلك ويذكر اأحاديث ر�سول 

اهلل ] باإ�سنادها فريوي عن جابر قال: قال ر�سول اهلل ]: »من كان يوؤمن 

باهلل واليوم الآخر فال يخلون بامراأة لي�ص معها ذو حرم منها فاإن ثالثهما 

، ويذكر »عن ميمون بن مهران قال: اأو�ساين عمر بن عبدالعزيز 
(((

ال�سيطان«

َتْتَبع  ول  القراآن،  اأقراأتها  واإن  لك  حتّل  ل  بامراأة  تخُل  ل  ميمون  يا  فقال: 

اأو تنهاه عن منكر، ول جتال�ص ذا  تاأمره مبعروف  اأنك  راأيت  واإن  ال�سلطان 

.
(((

هوى فيلقي يف نف�سك �سيئًا ي�سخط اهلل به عليك«

وينقل ابن اجلوزي ن�سًا ب�سنده يتناول لقاء نبي اهلل مو�سى عليه ال�سالم 

باإبلي�ص ويدور بينهما حوار يظهر خطورة اأن يخلو الرجل بامراأة لي�ص معها 

ذو حرم، وحيث يو�سو�ص له ال�سيطان بالغواية. 

فال�سهوة اجلن�سية اأحد اأم�سى اأ�سلحته، وقد ت�سمن حديث اإبلي�ص حتذيرًا 

جعل مو�سى يعلم ما يحّذر به بني اآدم، ويوحي الن�ص يف جوهره باأن الغواية 

يف  العجيب  لكن  باملراأة.  الرجل  خلوة  يف  ال�سيطان  على  �سهاًل  اأمــرًا  تكون 

هذا الن�ص اأن تاأتي من اإبلي�ص املعرفة واأن يبنيِّ ال�سيطان متى ت�سبح غواية 

ال�ساللة  يف  للرتّدي  اأقرب  الإن�سان  يكون  ومتى  عليه،  ي�سريًا  اأمرًا  الإن�سان 

والإثم. وقد �سبقت الإ�سارة اإىل ذلك الن�ص.

ويذهب ابن اجلوزي اإىل بيان �سعف الإن�سان اأمام غواية ال�سيطان اإذا خال 

)- »يف ظالل القراآن«: �سيد قطب، املجلد الرابع، �ص )))).

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص ))).

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص ))).
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الن�ساء والقدرة على التحكم  بامراأة ل حتّل له ولو ادعى الع�سمة يف روؤية 

يف م�ساعره ونزعاته فيقول: »قيل لأبي القا�سم ابن الن�سر اأباذي« اإن بع�ص 

مادامت  فقال  روؤيتهّن.  يف  مع�سوم  اأنا  ويقول:  الن�سوان  يجال�سون  النا�ص 

به،  خماطب  والتحرمي  والتحليل   ، باٍقِ والنهي  الأمر  فاإن  باقية،  الأ�سباح 

 ثم يقول: »احذر 
(((

ولن يجرتئ على ال�سبهات اإل من هو ِبُعْر�ِص املحّرمات«

- رحمك اهلل - من اأن تتعر�ص ب�سبب البالء، فبعيد اأن ي�سلم مقارب الفتنة 

بالعطب،  مقرون  بالفتنة  فالتعر�ص  بالنجاة  مقرون  احلذر  اأن  وكما  منها، 

.
(((

وندر من ي�سلم من الفتنة مع مقاربتها«

اإر�ساء حلاجته اجلن�سية  اأن من يرتكب جرمية الزنا  ويرى ابن اجلوزي 

ق�سري النظر، �سعيف الفكر قليل العقل، فهو يرى الأ�سياء على غري حقيقتها، 

ول يرى الأمور بعيونها اإمنا يختلط يف عقله الأمر فريى الفاين كاأنه الدائم 

ويرى  العاقبة،  وتاأمل  الفكر  بعني  ل  ال�سهوة  بعني  املع�سية  ويرى  الباقي، 

احلا�سر فقط فال ميتد ب�سره اإىل الآجل متب�سرًا العواقب، يقول يف ذلك: 

واأكرث  غاية،  وهذا كالم ح�سن  كما هي،  الأ�سياء  اأِرنا  اللهم  الأثر  »جاء يف 

يكادون  ول  باٍق،  كاأنه  الفاين  يرون  فاإنهم  بعينها،  الأ�سياء  يرون  ما  النا�ص 

يتخيلون زوال ما هم فيه واإن علموا ذلك، اإل اأن عني احل�سن م�سغولة بالنظر 

 .
(((

اإىل احلا�سر، األ ترى زوال اللذة وبقاء اإثمها«

وعقله يف  الزنا حني ميار�سه  مرتكب  يغيب عن  ما  اجلــوزي  ابن  بنيَّ  ثم 

غيبة عن الوعي بعواقب الأمور منبهًا اإياه اإىل اأ�سرار جرمه فيقول: »اأفمن 

يطاأ يف حمل جن�ص  واأن  حــرام،  النطفة يف  يبّدد  اأن  منه  يح�سن  هذا  فهم 

فت�سيع، فكم يتعلق بالزنا من حمن ل يفي مع�سار ع�سرها بلذة حلظة منها: 

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص 5)).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص ))).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص 5)).
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هتك العر�ص بني النا�ص، وك�سف العورات املحّرمة، وخيانة الأخ امل�سلم يف 

زوجته اإن كانت متزوجة، وف�سيحة املزين بها وهي كاأخت اأو بنت، فاإن علقت 

منه ول زوج اأحلقته بذلك الزوج، وكان هذا الزاين �سببًا يف مرياث من ل 

�سخط  واأمــا  ولد،  اإىل  ولد  من  ذلك  يت�سل�سل  ثم  ي�ستحق  من  ومنع  ي�ستحق 

.
(((

احلق �سبحانه فمعلوم«

ويعّلق ابن اجلوزي كبري الأمل يف عدم ارتكاب الزنا والقرتاب من مقدماته 

على الإرادة الإن�سانية، وعزمية الإن�سان وهّمته ال�سادقة، فهي �سبيل �سبط 

زمام  الإن�سان  ميلك  فبالإرادة  ال�سهوة،  اندفاعات  وكبح  اجلن�سي  الن�ساط 

نف�سه فيقودها حيث جناتها ولهذا يقول: »احفظ هّمك فاإنه مقدمة الأ�سياء 

.
(((

فمن �سّح له هّمه، �سّح له ما بعد ذلك من اأفعاله واأحواله«

ويبدو ابن اجلوزي رجل علم دقيق يف حتليله خلطوات ا�ستجابة الإن�سان 

ال�ستجابة  هــذه  يوقف  اأن  ميكن  وكيف  امل�سروع،  غري  اجلن�سي  لالإ�سباع 

ويكّف �سلوكه نحو الزنا، اإنه ي�سف هذا ال�سلوك ويحاول تف�سريه حيث ميثل 

�سباع  الإ لن�ساط  مثريًا  خواطر  من  النف�ص  يف  يقع  وما  الت�سور الذهني 

اإىل  الذهنية  الت�سورات  اأو  اخلواطر  هذه  تتحّول  اأن  تلبث  ل  ثم  اجلن�سي 

اأفكار تاأخذ بالعقل وتتمكن منه، وت�سحب الأفكار انفعالت وحالة وجدانية 

ت�ستثري ال�سهوة مبا حتدثه من تغرّيات يف الباطن وتوترات ف�ساًل عن حركات 

اآثار ذلك على  اأثناء تفكريه وانفعاله، ثم تظهر  وتعبريات يتخذها الإن�سان 

اجل�سم واجلوارح، ومن ثم يتحرك الإن�سان اأثناء تفكريه وانفعاله، ثم تظهر 

يطلب  بالفعل  الإن�سان  يتحرك  ثم  ومن  واجلــوارح،  اجل�سم  على  ذلك  اآثار 

اإرواء �سهوته واإ�سباع دوافعه. اإن اخلاطر والفكرة التي �سغلت الإن�سان اأثارت 

لبع�ص  »قيل  الفرج:  اأبو  يقول  معّينة  غاية  اإىل  انتهى  اأن  اإىل  وفعله  �سلوكه 

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص ))).

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص 0))
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احلكماء: ما �سبب الذنب؟ قال اخلطرة، فاإن تداركت اخلطرة بالرجوع اإىل 

اهلل  اإىل  بالرجوع  تداركتها  فاإن  الفكرة،  توّلدت  تفعل  مل  واإن  ذهبت،  اهلل 

بطلت، واإل فعند ذلك تخالط الو�سو�سة الفكرة، فتوّلد عنها �سهوة، وكل ذلك 

واإل  ال�سهوة،  ا�ستدركت  فاإن  اجلــوارح،  على  يظهر  مل  القلب  يف  باطن  َبْعُد 

اإقدام  اإن   .
(((

الفعل« منه  توّلد  واإل  الطلب  تداركت  فاإن  الطلب،  منها  تولَّد 

الإن�سان على ارتكاب الذنب يبداأ عند ابن اجلوزي بخاطرة وفكرة ي�سعر بها 

ا�ستجابة  اإىل تعبري ظاهر على اجل�سم واجلوارح ثم  تتحّول  يف باطنه، ثم 

تنتهي بالفرد اإىل ارتكاب الذنب، لكن الإرادة التي حتكم اخلاطرة والفكرة 

وال�سهوة قادرة على كّف الإن�سان عن ارتكاب هذا الذنب، حني يعود الإن�سان 

اإىل اهلل دائمًا فينت�سر بتلك العودة على هواه و�سهواته، ويقطع على نف�سه 

طريق الغواية.

وال�سخ�ص ال�سوي عند ابن اجلوزي هو الذي ي�ستطيع اأن يتحّكم يف رغباته، 

لذات  عن  يتنازل  واأن  حاجاته  بع�ص  اإ�سباع  اإرجــاء  على  قــادرًا  يكون  واأن 

قريبة عاجلة يف �سبيل ثواب اآجل اأبعد اأثرًا واأكرث دوامًا، اإنه هو الذي يدرك 

اأفعاله  التي ترتتب على  النتائج  وي�ستح�سر يف ذهنه جميع  الأمور،  عواقب 

ابن اجلوزي: »من  يقول  �سلوكه.  يبني  اأن  ي�ستطيع  امل�ستقبل، وعلى هذا  يف 

عاين بعني ب�سريته تناهي الأمور يف بداياتها نال خريها وجنى من �سرها، 

ومن مل يَر العواقب غلب عليه احل�ص فعاد عليه بالأمل ما طلب منه ال�سالمة، 

، ويقول: »النظر يف العواقب وفيما يجوز 
(((

وبالن�سب ما رجا منه الراحة«

اأن يقع �ساأن العقالء، فاأما النظر يف احلالة الراهنة فح�سب، فحالة اجلهلة 

احلمقاء، مثل اأن يرى نف�سه معافى وين�سى املر�ص اأو غنيًا وين�سى الفقر اأو 

 .
(((

يرى لذة عاجلة وين�سى ما جتني عواقبها«

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص 0)).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص ).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص )5).
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ال�سخ�ص ال�سوّي عند ابن اجلوزي هو من ينظر اإىل الأمام دائمًا ويقّدر 

نتائج الفعل قبل اأن يقدم عليه، ويعمل ح�ساب الربح واخل�سارة يف كل �سلوك 

»اإمنا ف�سل العقل بتاأّمل العواقب، فاأما قليل العقل فاإنه يرى احلالة احلا�سرة 

ول ينظر اإىل عاقبتها فاإن الل�ص يرى اأخذ املال وين�سى قطع اليد... كذلك 

الزنا فاإن الإن�سان يرى ق�ساء ال�سهوة وين�سى ما يجني من ف�سيحة الدنيا 

واحلّد، ورمبا كان للمراأة زوج فاأحلقت احلمل به من هذا وت�سل�سل الأمر، 

.
(((

فق�ص على هذه النبذة وانتبه للعواقب ول توؤّثر لذة تفوت خريًا كثريًا«

هكذا يعر�ص ابن اجلوزي لالإ�سباع غري امل�سروع للحاجة اجلن�سية بالزنا، 

�سياع  ومن  واملجتمعات،  الأفــراد  ي�سمل  كبري  ف�ساد  من  ذلك  يف  ما  ويبنيِّ 

ال�سحيحة  الجتماعية  احلياة  لنظام  وانفراط  مرتكبيه،  اإن�سانية  ملقّومات 

اإذا ا�ست�سرى وانت�سر يف جمتمع من املجتمعات، وقد بنيَّ ابن اجلوزي فعالية 

الإرادة الإن�سانية والعزمية ال�سادقة يف كبح جماح ال�سهوات، وهو ينطلق يف 

كل ذلك من اأ�سول اإ�سالمية مّثلت املنابع التي ا�ستقى منها فكره، وا�ستمّد 

منها مقّومات ت�سّوره لطبيعة الإن�سان.

)- امل�سدر ال�سابق، �ص 95).
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الف�صل الخام�س

الأ�صول النف�صية للتربية والمعرفة 

الجن�صية عند ابن الجوزي

 



) -  احلاجات )الدوافع( حمّركات لل�ضلوك:

خلفه،  وتقف  اإليه  تدفع  حاجة  بدون  �سلوك  ل  اأنه  اجلوزي  ابن  اأدرك 

الفرد  ميتلك  مبا  وثيقة  �سلة  ذات  لل�سلوك(  )الدافع  احلاجة  هذه  واأن 

من اإرادة وعلم وقدرة على التفكري، اأو مبا يعرتيه من جهل وغفلة وفقدان 

لل�سرب وعدم قدرة على املثابرة، وغريها مما يتعلق ب�سخ�سية الفرد.

وقد تاأمل �سلوك النا�ص وت�ساءل كيف ي�سلك الفرد هذا النحو اأو ذاك، وملاذا 

وت�سرفاتهم،  النا�ص  �سلوك  تعليل  وحاول  تلك،  اأو  الطريقة  بهذه  يت�سرف 

وكان يرى دائمًا حاجات تدفع اإىل هذا ال�سلوك، واأ�سبابًا توؤدي اإليه. واأحيانًا 

واأحيانًا  املعني،  ال�سلوك  يقف خلف  واحدًا  �سببًا  اأو  واحدة  يرى حاجة  كان 

اأو  الت�سرف  اإىل هذا  واأ�سبابًا كثرية تدفع  اأخرى كان يرى حاجات عديدة 

ذاك ال�سلوك، وقد لحظ كذلك اأن هذه احلاجات اأو تلك الأ�سباب ترتبط 

يف  يوجد  وما  جهة،  من  ال�سلوك  حدوث  وقت  الداخلية  الفرد  بحالة  دائمًا 

بيئته من اأ�سياء ومثريات جتذب الإن�سان حمو �سلوك معني من جهة اأخرى.

ل�سلوك  خمتلفة  لأنــواع  خمتلفة  تف�سريات  كتاباته  من  كبري  �سطر  وحمل 

الإن�سان، فهو على �سبيل املثال يف�ّسر انحطاط �ساأن بع�ص النا�ص و�سعورهم 

باحل�سرة يف زمن الِكرَب باتباع الهوى الداعي لرتكاب املع�سية، اأو التفريط 

ذلك:  يف  يقول  لذات  من  امل�ستهى  لنيل  ال�سعي  اأو  العلم  على  احل�سول  يف 

تبني  اخللق  اأكــرث  فــراأيــت  �ساأنهم،  علو  حالة  يف  النا�ص  اأحـــوال  »تاأملت 

خ�سارهم حينئذ، فمنهم من بالغ يف املعا�سي من ال�سباب، ومنهم من فرط 

يف اكت�ساب العلم، ومنهم من اأكرث من ال�ستمتاع باللذات حينئذ فكلهم نادم 

 .
(((

يف حالة الِكرَب«

وهو يرى اأن احلاجة اإىل نيل امل�ستهى من الدنيا وحب ملذاتها هو �سبب 

النا�ص  لثناء  وحبهم  الريا�سة  يف  الرغبة  متّلكتهم  الذين  العلماء  حتا�سد 

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص 90).
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يقول:  امتالكها،  اإىل  واحلاجة  الدنيا  حب  يدفعه  احل�سد  ف�سلوك  عليهم 

علماء  فــاإن  الدنيا،  حب  من  من�ساأه  فراأيت  العلماء  بني  التحا�سد  »تاأّملت 

الآخرة يتوارون ول يتحا�سدون... اإن علماء الدنيا ينظرون يف الريا�سة فيها، 

.
(((

ويحبون كرثة اجلمع والثناء«

وهو يف�سر �سلوك بع�ص النا�ص يف الوقوع يف املحظور من املعا�سي وارتكاب 

احلرام رغم علمه بحرمته فريى يف غلبة ال�سهوة تف�سريًا لذلك، واأن احلاجة 

اإىل اإر�ساء رغبات النف�ص دوافع لرتكاب الإثم حيث تعميه الرغبة عن روؤية 

احلقيقة وت�سغله �سهوته عن التفّكر يف ماآل ال�سلوك؛ يقول يف ذلك: »منهم 

من يعلم التحرمي، غري اأن غلبات ال�سهوة اأن�سته تذّكر ذاك، ف�سغله ما راأى 

احلظ،  نيل  يف  بكليته  يغيب  بل  القطع  ال�سارق  يذكر  ل  ولهذا  يعلم،  عما 

 .
(((

ول يذكر راكب الفاح�سة الف�سيحة ول احلّد لأن ما يرى يذهله عما يعلم«

اأكل الربا وعدم  اأي  وهو يف�ّسر �سلوك الغ�ص يف التجارة والربا يف املعاملة، 

متّلك  حب  هو  ال�سلوك  هذا  خلف  يقف  ما  باأن  الك�سب،  يف  احلالل  حتّري 

املال واقتنائه من اأي طريق جاء؛ يقول: »نظرت يف التجار فراأيتهم قد غلب 

عليهم احلر�ص حتى ل يرون �سوى وجوه الك�سب كيف كانت، و�سار الربا 

يف معامالتهم فا�سيًا فال يبايل اأحدهم من اأين ح�سل لهم الدنيا... وجدت 

.
(((

الغ�ص يف معامالتهم عامًا والتطفيف والبخ�ص«

اأتباعهم  َل  يقبِّ اأن  يحبون  ممن  ع�سره  مت�سوفة  بع�ص  �سلوك  ويف�ّسر 

اأياديهم ول يق�سون لأنف�سهم حاجة، ول يعودون مري�سًا. يف�سر ابن اجلوزي 

نًا اأن هذا  هذا ال�سلوك باحلاجة اإىل الت�سّدر والتقدير والتعظيم. يقول مبيِّ

ال�سلوك تقف خلفه هذه احلاجات وهي تدفعه اإليه نتيحة للجهل »تاأملت العباد 

)- امل�سدر ال�سابق، �ص ).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص )).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص )).
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واملتزّهدين فراأيت جمهورهم يتعّبد بغري علم وياأن�ص اإىل تعظيمه وتقبيل يده 

وكرثة اأتباعه حتى اإن اأحدهم لو ا�سطر اإىل اأن ي�سرتي حاجة من ال�سوق مل 

يفعل لئال ينك�سر جاهه، ثم ترتّقى به رتبة النامو�ص اإىل اأن ل يعودوا مري�سًا 

ول ي�سهدوا جنازة... وفيهم من يقدم على الفتوى بجهل لئال يخُل نامو�ص 

. وهذه جميعًا حاجات تتمخ�ص عن اأنواع خمتلفة من ال�سلوك، 
(((

الت�سّدر«

وهي جميعًا حمّركات ل�سلوك الأفراد، واإذا كان الأمر كذلك فلل�سلوك اإذن 

الإن�سان  داخل  ال�سلة مبا يف  ال�سلوك وثيق  ابن اجلوزي �سبب، وهذا  عند 

من رغبات وحاجات، وبظروف يعي�ص فيها �ساحب ال�سلوك.

اأو  تعّلمها  اإىل  يحتاج  ل  بها  الفرد مزودًا  يولد  ودوافع  وهناك حاجات 

نتيجة  الفرد  يكت�سبه  وبع�سها  واجلن�ص،  والعط�ص  اجلوع  كدوافع  اكت�سابها 

خلرباته يف احلياة، ومن خالل تفاعله مع بيئته وو�سطه الجتماعي.

مزّودًا  الفرد  يولد  التي  الفطرية  الدوافع  على  اجلوزي  ابن  ويطلق 

»جواذب  عنها:  فيقول  للغاية  دقيقًا  حتديدًا  معناها  يحدد  م�سطلحًا  بها 

يذكر  كما  وتوجهه،  �سلوكه  حتــّرك  الإن�سان  داخــل  يف  اأنها  ويذكر  الطبع«، 

اأن هذه الدوافع دائمًا ما يكون لها الغلبة: »جوانب الطبع اإىل الدنيا كثرية 

اأو تعديلها اأمر قد ي�سعب على   ثم يذكر اأن حتويرها 
(((

ثم هي من داخل«

الإن�سان فعله، وهي اأ�سبه ما تكون باملاء اجلاري الهابط من مكان عال مرتفع 

كذلك،  وتكّلف،  وم�سّقة  جهد  اإىل  يحتاج  ورفعه  نزوله،  يف  مندفع  فهو 

تقوية  اإىل  يحتاج  الطبع«  »جــواذب  اأو  الدوافع  �سبط  اأو  حتوير  اأو  تعديل 

العقل وتنمية التفكري وا�ستخدام طرائق تربوية متعدد كالرتغيب والرتهيب 

وغريها من الطرائق الرتبوية التي تهذب الطباع، يقول يف ذلك: »مثل الطبع 

يف ميله اإىل الدنيا كاملاء اجلاري فاإنه يطلب الهبوط، واإمنا رفعه اىل فوق 

)- امل�سدر ال�سابق، �ص ))، �ص 9).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص ).
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يقّوي  والرتهيب  بالرتغيب  ال�سرع  معاون  اأجاب  ولهذا  التكّلف،  اإىل  يحتاج 

جند العقل، فاأما الطبع فجواذبه كثرية، ولي�ص العجب اأن َيغلب اإمنا العجب 

.
(((

اأن ُيغلب«

ويف احلاجة اجلن�سية، حاول ابن اجلوزي اأن يحدد النمط ال�سلوكي الدال 

عليها اأو اخلا�ص بها، فبنّي اأنها ُخلقت يف الإن�سان فهي فطرية غري مكت�سبة، 

الإن�سان  يف  خلق  قــد  امليل  »هــذا  الــنــوع  بقاء  هــي  حياتية  وظيفة  ولها 

. لكن املالحظ اأن 
(((

ل�سرورة بقائه فاإنه لول ميله اإىل...  املنكح ما نكح«

ابن اجلوزي، وهو يرى اأن احلاجة اجلن�سية وهي يف الطبع تدفع اإىل �سلوك 

، غري اأن ا�ستجابات النا�ص 
(((

معنّي وذلك »من حيث الطبع باإيقاد نار ال�سهوة«

اآخر  اإىل  اإن�سان  من  تختلف  هي  بل  مت�سابهة،  جميعًا  لي�ست  احلاجة  لهذه 

وفق ما ميلك الإن�سان من عقل واإرادة وحكمة؛ فهناك من »مال اإىل �سهوات 

  ،
(5(

ز العقل« ، وهناك »من ا�ستعمل ذلك مبقدار ما مييِّ
(((

النكاح واأكرث منها«

ومن النا�ص من »مالوا مع ال�سهوة والهوى ومل يفهموا مق�سود و�سعها )اأي 

ال�سهوة( ف�ساع زمانهم فيما ل طائل فيه، وفاتهم ما ُخلقوا لأجله، واأخرجهم 

هواهم اإىل ف�ساد... وكم قد راأينا من متنّعم يبالغ يف �سراء اجلواري ليحرك 

 ،
(((

طبعه بامل�ستجد فما كان باأ�سرع من اأن وهنت قواه الأ�سلية فتعّجل تلفه«

»علم  ذلك،  غري  ف�سلك  اجلن�سية(  )احلاجة  �سهوته  حّركته  من  ومنهم 

الدنيا،  مراحل  قطع  على  للبدن  اإعانة  خلقت  اإمنــا  الأ�سياء  هذه  اأن 

لنف�ص اللتذاذ واإمنا جعلت اللذة فيها كاحليلة يف اإي�سال النفع  ومل تخلق 

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص )).

)- »تلبي�ص اإبلي�ص«: ابن اجلوزي، �ص ))).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص 75).

5- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص 75).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص )9.
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بها اإذ لو كان املق�سود التنّعم بها ملا جعلت احليوانات البهيمية اأوفى حظًا 

اإىل  ومال  امل�سلحة  ن�ساطه اجلن�سي مبا يحقق  فكان   ،
(((

الآدمي منها« من 

تدبري العقل الذي اأر�سده اإىل اأن »من اأقبح الأمور النهماك يف النكاح طلبًا 

، ومنهم من دفعتهم 
(((

ل�سورة اللذة نا�سيًا ما يجني ذلك من انحالل القوة«

�سهواتهم واإحلاح احلاجة اجلن�سية عليهم اإىل ارتكاب الزنا ف�سلكوا �سلوكًا 

وا عن ارتكاب املحرم ف�سلموا ونعموا  م�سينًا كان �سيئ العاقبة، ومنهم من عفُّ

يف حياتهم، وي�سّرح ابن اجلوزي باأنه �ساهد هولء وهوؤلء ويقول: »تفكرت يف 

اأقوام اأعرفهم يقرون بالزنا وغريه فاأرى من تعرثهم يف الدنيا مع جالدتهم 

عنهم...  تنفر  فالقلوب  ظلمة،  األب�سوا  قد  وكاأنهم  حد،  عند  يقف  ل  ما 

يف  فتفكرت  عك�ست  ثم  الآخــرة،  ذكــر  عن  الأو�ــســاخ  بهذه  �سغلوا  وقــد 

اأقوام �سابروا الهوى، وتركوا ما ل يحّل، فمنهم من قد اأينعت له ثمرات 

.
(((

الدنيا من قوت م�ستلذ ومهاد م�ستطاب وعي�ص لذيذ وجاه عري�ص«

هكذا ا�ستدّل ابن اجلوزي على احلاجة اجلن�سية، وهي كامنة يف الطبع، 

بال�سلوك  ا�ستجابتهم  يف  النا�ص  لكن  عليها،  دّلــت  معّينة  �سلوكية  باأمناط 

ا�ستجاباتهم  تباينت  واإمنا  يكونوا مت�سابهني،  الذي ير�سي هذه احلاجة مل 

التفكري  على  وقــدرة  عقل  من  ميلكون  وما  الأفــراد  لظروف  تبعًا  ال�سلوكية 

ال�سليم وا�ستقامة على هدى ال�سريعة.

ال�سلوك  حتّرك  التي  احلاجات  هذه  من  اأن  اإىل  اجلوزي  ابن  وينتبه 

ما ي�سعر به الإن�سان ويفطن اإىل وجودها وي�ستجيب لها عن علم بها، وي�سرب 

لذلك مثال باحلاجة اإىل امتالك املال لدى طائفة من العلماء يدفعهم حبه 

اإىل التقرب من احلكام ليحققوا الغنى وك�سب املال منهم وهم على علم مبا 

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

)- امل�سدر ال�سابق، �ص 77).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص 99.
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لونه من طرق غري م�سروعة. يقول  يف اأموال احلكام من �سبهات حيث يح�سِّ

ابن اجلوزي: »راأيت خلقًا من العلماء.. ت�سيق عليهم الدنيا فيفزعون اإىل 

خمالطة ال�سالطني لينالوا من اأموالهم وهم يعلمون اأن ال�سالطني ل يكادون 

.
(((

ياأخذون الدنيا من وجهها ول يخرجونها من حقها«

ومن هذه احلاجات َمن ل يفطن اإىل وجودها ول ي�سعر بها، كاحلاجة التي 

يطّهر يف  اأنه مل  منه  ظنًا  مرارًا  ثيابه  غ�سل  اإىل  بالو�سوا�ص  املري�ص  تق�سر 

غ�سله الأول،يقول ابن اجلوزي يف تلب�ص اإبلي�ص »من ذلك تلبي�سه عليهم يف 

الثياب التي ي�سترت بها، فرتى اأحدهم يغ�سل الثوب الطاهر مرارًا، ورمبا مل�سه 

 ،
(((

فيغ�سله، ومنهم من يغ�سل ثيابه يف دجلة ل يرى غ�سلها يف البيت يجزئ«

فهو يكرر تطهري الثوب الطاهر اأ�ساًل وينفق يف ذلك اجلهد واملاء وهو نوع 

من احلذر وعدم الطمئنان اأو الريبة وال�سك.

ومثاله كذلك الإكثار من التزّوج واإ�سباع �سهوات احل�ص وحاجات اجلن�ص 

دون اأن يدري فاعله ما وراء �سلوكه ذلك؛ يقول ابن اجلوزي: »اأكرث �سهوات 

اأحب  اأنها  له  فيتخايل  ثيابها  يف  امــراأة  الإن�سان  يرى  وقد  الن�ساء،  احل�ص 

اأغرا�سه  اأن ح�سول  والت�سّري... ول يدري  التزّوج  من زوجته.. في�سعى يف 

من الظاهر رمبا ا�ستمل على حمن... وهذا املعنى هو الذي اأوقع الزناة يف 

الفواح�ص لأنهم يجال�سون املراأة حال ا�ستتار عيوبها عنهم وظهور حما�سنها، 

، اإن الذين يفعلون ذلك 
(((

فتلذ لهم تلك ال�ساعة، ثم ينتقلون اإىل اأخرى«

ل ينتبهون اإىل اأ�سل احلاجة التي دفعتهم اإىل ذلك ال�سلوك، وكل ما ي�سعرون 

به هو الآثار ل اأ�سل احلاجة، و�سلوكهم عادة ل يتنا�سب مع املثري الذي اأثاره، 

كما اأنه ل يتنا�سب مع ما اعتاده النا�ص واألفوه يف مثل هذه املواقف، فالنا�ص 

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص ))).

)-  �ص ))).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص ))).
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عادة ل يغ�سلون الثوب الطاهر مرات عديدة ول يغ�سلونه يف النهر بعد غ�سله 

يف البيت، والنا�ص عادة ل جتري وراء كل م�ستح�سنة من الن�ساء، واإمنا يعّفون 

بزوجاتهم.

خال�سة القول اإن احلاجات - كما راآها ابن اجلوزي - حمّركات لل�سلوك، 

وهي تثري هذا ال�سلوك اإىل غاية اأو اإىل هدف ير�سيها، ولهذا احلاجات وجه 

داخلي اأطلق عليه »جواذب الطبع، وهي من داخل«، ووجه خارجي هو الغاية 

التزوج  الدافع ككرثة  ال�سادر عن  ال�سلوك  اإليه هذا  الذي يتجه  الهدف  اأو 

والتما�ص ال�ستمتاع بالن�ساء كما يف املثال الأخري. فاحلاجة عند ابن اجلوزي 

هي �سبب ال�سلوك وحمركه.

2 - معنى احلاجة عند ابن اجلوزي:

يطلق العلماء ا�سطالح »احلاجة« مبعناها الوا�سع على كل حالة من النق�ص 

والفتقار اأو ال�سطراب اجل�سمي اأو النف�سي، اإن مل تلَق اإ�سباعًا اأثارت لدى 

الفرد نوعًا من التوتر وال�سيق ل يلبث اأن يزول متى ق�سيت احلاجة، اأو متى 

زال النق�ص اأو ال�سطراب وا�ستعاد الفرد توازنه. اأما الدافع فقوة حمّركة 

موجهة يف اآن واحد، فهو يثري ال�سلوك اإىل غاية اأو هدف ير�سيه ولئن اأثري 

.
(((

الدافع واأعيق عن بلوغ هدفه ظل الفرد يف حالة من التوتر

دًا بحاجات اأو دوافع فطرية عن طريق الوراثة البيولوجية،  ويولد الفرد مزوَّ

وتنق�سم هذه احلاجات لدى العلماء اإىل حاجات تكفل املحافظة على بقاء 

الفرد مثل احلاجة اإىل الطعام، واحلاجة اإىل املاء، وحاجات تكفل املحافظة 

.
(((

على بقاء النوع وهي احلاجة اجلن�سية اأو الدافع اجلن�سي ودافع الأمومة

اأو امليول فكلها  اأو الغريزة  اأو الدافع  و�سواء ا�ستخدمنا م�سطلح احلاجة 

تعني مغزى واحدًا هو اأن الإن�سان يولد مزودًا بطاقات حيوية، هذه الطاقات 

)- »اأ�سول علم النف�ص«: اأحمد عزت راجح، �ص 70.

)- امل�سدر ال�سابق، �ص )7.

176



لها من التكوين اجل�سمي والع�سبي ما يعاونها على حتقيق الأغرا�ص احليوية 

.
(((

للفرد والنوع

وقد تنّبه ابن اجلوزي اإىل وجود طاقات اأو ا�ستعدادات موجودة باجلبلة 

لهذا  حيوية  غايات  لتحقيق  فيه  اهلل  خلقها  الإن�سان  تكوين  يف  الفطرة  اأو 

وكذلك  الفرد  حياة  وا�ستمرار  تناوله  يحقق  الطعام  فالبحث عن  الإن�سان، 

البحث عن املاء يحقق �سربه والرتواء به واإزالة العط�ص ومن ثم ا�ستمرار حياة 

والتكاثر  التوالد  وال�ستعدادات حتقق  الطاقات  واجلن�سية من هذه  الفرد، 

اإذ  طبيعية،  �سفة  والطاقات  ال�ستعدادات  هذه  واإن  النوع،  بقاء  وا�ستمرار 

من طبائع الإن�سان اأن يبحث عن الطعام لي�سّد جوعه وعن املاء لريتوي وعن 

اجلن�ص ليتكاثر ويق�سي وطره. يقول يف ذلك: »ملا كان بدن الآدمي ل يقوم 

اإل باجتالب امل�سالح ودفع املوؤذي ركب فيه الهوى ليكون �سببًا جللب النافع 

والغ�سب ليكون �سببًا لدفع املوؤذي ولول الهوى يف املطعم ما تناول الطعام 

وفائدة  واملنكح،  امل�سرب  يف  وكذلك  وتــوق،  ميل  اإليه  فجعل  بدنه  يقم  فلم 

والثاين  املق�سودين،  معظم  وهو  اجلن�ص  اإبقاء  اأحدهما  وجهني  من  املنكح 

دفع الف�سلة املحتقنة املوؤذي احتقانها. ولول تركيب الهوى املائل ب�ساحبه 

.
(((

اإىل النكاح ما طلبه اأحد ففات الن�سل«

اإن عبارة ابن اجلوزي تكاد حتّدد مفهوم احلاجة كما يراها العلماء الآن، 

فالرجل يذهب اإىل اأن الهوى اأو امليل اأو )احلاجة( مركب يف طبيعة الإن�سان 

دًا بهذا الهوى )احلاجة( ل يكت�سبه ول يتعّلمه، وهو ي�ساعد  حيث يولد مزوَّ

يحقق  اأي  منافعه  ويجلب  م�ساحله  يحقق  �سلوكًا  ي�سلك  اأن  على  الإن�سان 

اأغرا�سًا حيوية له وهي بقاء حياته »ولول الهوى يف املطعم ما تناول الطعام 

فلم يقم بدنه فجعل اإليه ميل وتوق«، وكذلك بقاء جن�سه وا�ستمرارحياة نوعه 

»ولول تركيب الهوى املائل ب�ساحبه اإىل النكاح ما طلبه اأحد ففات الن�سل« 

)- »علم النف�ص اأ�س�سه وتطبيقاته الرتبوية«: عبدالعزيز القو�سي، �ص ))).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص )9.
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واإ�سباع  وامللب�ص  وال�سراب  الطعام  لطلب  حمّركة  قوى  ميثل  اإذن  الهوى  اإن 

اجلن�ص. ويو�سح ابن اجلوزي اأن هذه احلاجات لها اأ�سا�ص ع�سوي مبا يذكره 

من حتليل لدافع اجلن�ص؛ يقول: »بيانه اأنه ملا كان مراد اهلل تعاىل من اإيجاد 

الدنيا ات�سال دوامها اإىل اأن ينق�سي اأجلها، وكان الآدمي غري ممتد البقاء 

فيها اإل اإىل اأمد ي�سري اأخلف اهلل تعاىل منه مثله فحثه على �سببه يف ذلك 

تارة من حيث الطبع باإيقاد نار ال�سهوة، وتارة من باب ال�سرع بقوله تعاىل: 

.
(((

{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ }«

ويقول: »ملا مل يكن بد من فناء الآدمي واحليوان هّيج �سهوة اجلماع لتخّلف 

والهياج  الإ�سباع،  غاية  اإىل  ال�سلوك  يثري  اجلماع  �سهوة  وهياج   .
(((

الن�سل«

الن�ساط  اىل  نزوعًا  تولِّد  التوتر  من  حالة  يكون  اأن  يعدو  ل  هذا  اجلن�سي 

اجلن�سي بحثًا عما يطفئ »نار ال�سهوة« اأو ي�سكن »هياج �سهوة اجلماع«، وقد 

الإن�سان فطريا من الهوى، ح�سب تعبري ابن اجلوزي، ما ي�ساعده  ركب يف 

على القيام بالت�سال اجلن�سي.

اجلن�سية  احلاجة  عن  اأو  اجلن�سي  الــدافــع  عن  اجلــوزي  ابــن  عــرّب  وقــد 

مبرتادفات حتمل معناها من مثيل: الهوى، وامليل، وال�سهوة، والتوق، يقول: 

، ويقول: »اإن �سهوة الطعام اإمنا خلقت 
(((

»الهوى ميل الطبع اإىل ما يالئمه«

وقال:   ،
(5(

الن�سل« لتخّلف  �سهوة اجلماع  »هيَّج  ويقول:   ،
(((

الغذاء« لجتالب 

 ،
(((

»لول الهوى يف املطعم ما تناول الطعام فلم يقم بدنه فجعل اإليه ميل وتوق«

)- »تلبي�ص اإبلي�ص«: ابن اجلوزي، �ص ))).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص )7).

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص )).

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

5- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص )7).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص )9.
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. ومع ذلك ا�ستخدم ابن 
(((

وعرّب عنها بال�سوق »فقلبه هائم يف بيداء ال�سوق«

بيانه ففي معر�ص حتذيره  �سبق  الذي  باملعنى  اجلوزي م�سطلح »احلاجة« 

باحليطة  ن�سحه  وقد  عليه.  باإقبالها  والغــرتار  الدنيا  لــّذات  من  الإن�سان 

الأ�سباب  تلك  تنقطع  اأن  جلــواز  مقبلة  الدنيا  راأى  »واإن  قــال:  والعــتــدال، 

فيقول:  »مطلوبات«  اأحيانًا  وي�سّميها   
(((

ق�سائها« من  لبد  النف�ص  وحاجة 

»الآدمي مو�سوع على مطلوبات ت�ستت الهّم، العني تطلب املنظور، والل�سان 

يطلب الكالم، والبطن يطلب املاأكول والفرج املنكوح والطبع يحب جمع املال، 

.
(((

فكيف اإذا اجتمعت اإليه حاجات لزمة«

ويبنيِّ ابن اجلوزي طبيعة الدافع وكيفية حتريكه ال�سلوك اإىل غاية، فاإذا 

بلغ الإن�سان هذه الغاية وق�سيت احلاجة �سكن الدافع وما يثريه لدى الإن�سان 

من ثورة وانفعال، فيذكر اأن الإن�سان يكون يف حاجة اإىل الطعام متى اأعوز 

ج�سمه الطعام فيتحرك اإىل تناول الغذاء فاإذا �سبع زالت ثورة اجلوع وكفت 

�سهوته عن دفع الإن�سان لي�سلك يف �سبيل احل�سول على الغذاء فيقول: »لول 

جواذب يف الباطن من الطبيعة ما بقي البدن، فاإن ال�سهوة اإىل الطعام تثور 

فاإذا وقعت الغنية مبا يتناول كفت ال�سهوة، فال�سهوة مريد ورائد، ونعم البعث 

 .
(((

على م�سلحة البدن«

اإننا ن�ستطيع اأن نعربِّ بلغة ع�سرنا عن م�سمون الدافع اأو احلاجة كما حّدد 

معناها ابن اجلوزي ونقول: اإن هناك مثريًا داخليًا ين�ّسط »ال�سهوة للطعام 

تثور« فيتحرك الإن�سان في�سدر عنه �سلوك ي�ستهدف تناول الطعام لت�سكن 

اجلوزي  ابن  بتعبري  اأو  الغذاء  الإن�سان  يتناول  ثم  ثورته،  اأو  اجلــوع  �سهوة 

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص ))).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص )5).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص )7).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص ))، �ص 7).
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»وقعت الغنية مبا يتناول« عندئذ يتم اإر�ساء الدافع واإ�سباع احلاجة فتقف 

ثورة اجلوع ويزول توق الإن�سان اإىل تناول الطعام.

اجلوزي،  ابن  يقول  كما   - اجلماع  �سهوة  اإيقاد  عند  يحدث  ذلك  ومثل 

الباعث  »نعم  ال�سهوة  اأو  احلاجة  اأن  ال�سابقة  عبارته  يف  النتباه  وي�ستوقف 

على م�سلحة البدن«، حيث اإذا تناول الإن�سان الطعام اأو اأ�سبع حاجة اجلن�ص 

لديه زال ما يعانيه البدن من قلق وا�سطراب ويف ذلك م�سلحته. لكنه يحذر 

البدن  يتجاوز م�سلحة  واإ�سباع احلاجة مبا  الدافع  اإر�ساء  الإفراط يف  من 

فاإن يف ذلك ال�سرر والف�ساد، وكذلك احلال اإذا اأعيق الدافع عن بلوغ هدفه 

وبلوغ غايته بالر�سى والإ�سباع. 

اإن الدوافع »نعم الباعث على م�سلحة البدن، غري اأنها اإذا اأفرطت وقع 

الأذى، ومتى منعت ما تريد على الإطالق مع الأمن من ف�ساد العاقبة عاد 

تتداعى  الذي  ال�سقم  واختالف  اجل�سم  ووهن  النف�ص  اأحوال  بف�ساد  ذلك 

، وذلك �سحيح فاإن »الدافع قوة حمّركة موجهة يف اآن واحد، 
(((

به احلملة

فهو يثري ال�سلوك اإىل غاية اأو هدف ير�سيه، ولئن اأثري الدافع واأعيق عن 

اجلوزي  ابن  وي�سرب    ،
(((

التوتر...« من  حالة  يف  الفرد  ظل  هدفه  بلوغ 

اأن مينعها املاء  اأن ثار »مثل  اإىل هدفه بعد  اأمثلة ملنع الدافع من الو�سول 

ال�سهوة  قــوة  عند  واجلماع  اجلــوع،  عند  والــغــذاء  العط�ص،  ا�ستداد  عند 

لنداء  ال�ستجابة  تعطيل  اأن  اجلوزي  ابن  بنّي  وقد   ،
(((

غلبته« عند  والنوم 

الدافع يوؤدي اإىل مر�ص اأطلق عليه )الو�سوا�ص(، ورمبا احتاج اإىل طبيب 

مر�ص  اجلواب  تاأخري  يف  الو�سوا�ص  من  للنف�ص  يعر�ص  »ما  فقال:  معالج 

 .
(((

يحتاج اإىل طب«

)- »�سيد املخاطر«: ابن اجلوزي، �ص 7).

)- »اأ�سول علم النف�ص«: اأحمد راجح، �ص 70.

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص 7).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص 50.
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ورائد«،  مريد  »فال�سهوة  قوله:  اجلوزي  ابن  عبارة  يف  النتباه  وي�ستوقف 

عند  احلاجة  معنى  على  الكا�سف  ال�سوء  من  مزيدًا  تلقي  قولة  وهي 

نف�ص  اأنها قوة حمّركة )مريد( وهي يف  نفهم من ذلك  اإننا  اجلوزي،  ابن 

الوقت موّجهة )رائد(، هي مريد ي�ستثري ال�سلوك ورائد يوجه ال�سلوك اإىل 

غاية حتقق الر�سى والإ�سباع. اإن »ال�سهوة مريد ورائد« تعني اأن لها وجهني: 

وجه داخلي حمّرك، ووجه خارجي هو الغاية والهدف الذي يتجه اإليه ال�سلوك 

كالإ�سباع اجلن�سي وق�ساء الوطر يف حالة »اإيقاد نار ال�سهوة«. 

تركيب  »لــول  فيقول:  »املق�سود«  الهدف  اأو  الغاية  اجلــوزي  ابن  وي�سمي 

الهوى املائل ب�ساحبه اإىل النكاح ما طلبه اأحد ففات الن�سل واآذى املحتقن 

فاأما العارفون فاإنهم فهموا املق�سود، واأما اجلاهلون فاإنهم مالوا مع ال�سهوة 

. ويقول عن الوجه الداخلي املحّرك 
(((

والهوى ومل يفهموا مق�سود و�سعها«

.
(((

لل�سلوك »الهوى يدعو اإىل اللذة احلا�سرة... ويحث على نيل ال�سهوات«

وي�سري ابن اجلوزي اإىل اأن الدين والُعرف والعادات ذات اأثر فعال يف اإثارة 

تثور  واإر�سائه. فاإذا كانت �سهوة اجلن�ص  اإ�سباعه  دافع اجلن�ص ويف طريقة 

وغريها،  ومل�ص  �سمع  ومن  املــراأة  حما�سن  اإىل  نظر  من  احلوا�ص  بفعل 

يثري الفكر ويحرك امل�ساعر ويوؤدي اإىل الفتنة، فالدين يدعو اإىل �سّد  مما 

الطريق على الفنت ب�سبط هذه احلوا�ص واإخ�ساعها لأحكام العقل، يقول 

واحلوا�ص  اآفة،  كل  �سليم يف  الو�سع  اأ�سل  القلب يف  اأن  »اعلم  اجلوزي  ابن 

اخلم�ص تو�سل اإليه الأخبار فرتقم يف �سفحته، فينبغي اأن ي�ستوثق من �سد 

اأعر�ص  منها  ب�سيء  ا�ستغل  اإذا  فاإنه  الفنت،  منها  عليه  يخ�سى  التي  الطرق 

للن�ساط اجلن�سي  اأن هناك مقدمات  . ويدرك ابن اجلوزي 
(((

عما خلق له«

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص )9.

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص )).

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص )5.

181



ل يحل من حما�سن  ما  اإىل  النظر  ثورته منها  وتوؤجج  ثائرته  تثري  وعوامل 

املراأة ومفاتنها، فيذكر اأن الدين يحّرم النظر ب�سهوة اإىل احلرام ويقول: 

بغ�ص  ال�سرع  اأمرك  القلب،  يف  الهوى  لوقوع  �سببًا  الب�سر  اإطالق  كان  »ملا 

.
(((

الب�سر عما يخاف عواقبه«

الزواج  فيجعل  اجلن�سية،  احلاجة  اإ�سباع  �سبيل  الدين  ويحّدد  هذا 

ال�سبيل، ويحرم غريه، فكل عالقة جن�سية غري الزواح عالقة حمّرمة،  هو 

ومن ثم حّرم الإ�سالم الزنا، وذكر ابن اجلوزي اأدلة حترميه يف باب عنده 

»اأ�سد غ�سب  اأن  ؛  من ذلك 
(((

بعنوان »يف ذم الزنا« من كتابه »ذم الهوى«

اهلل على الزناة« واأنه »ما من ذنب بعد ال�سرك اأعظم عند اهلل من نطفة 

، ومبثل ما حّرم الإ�سالم اإ�سباع احلاجة 
(((

و�سعها الرجل يف رحم ل يحّل له«

اجلن�سية بطريق الزنا، حّرم كذلك عمل قوم لوط ك�سبيل لت�سريف الطاقة 

. هكذا يكون للعوامل الدينية والثقافة ال�سائدة يف املجتمع اأثر يف 
(((

اجلن�سية

اإثارة الدافع اجلن�سي وو�سيلة اإر�سائه.

3 - ال�ضذوذ والنحرافات اجلن�ضية:

منحرف،  اأو  �ساذ  فالن  قولنا:  عند  الذهن  اإىل  ترد  التي  املعاين  من 

اأنه غري عادي، وغري �سوّي، اأو جمنون، اأو غري متكّيف، اأو خمّرب، اأو جمرم، 

واأ�سبحنا نل�سق النحرفات بالأحداث وندخل يف ذلك كل �سلوك يعاقب عليه 

اأو اجلنون. وقد تعددت  ال�سالل  لنعني بذلك  وبال�سباب  وبالكبار  القانون، 

يعرف  من  فهناك  النحراف،  اأو  ال�سذوذ  معنى  حتديد  حتاول  التي  الآراء 

ال�سذوذ باأنه النحراف عن املثل الأعلى اأو الكمال، واملعيار عندهم هو مدى 

)- امل�سدر ال�سابق، �ص )7.

)- انظر تف�سياًل: »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص )5) - )5).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص )5).

)- انظر تف�سياًل: »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص 59) - ))).
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اأو ابتعاده عن الكمال. وهناك من ُيعرف ال�سذوذ باأنه حالة  اقرتاب الفرد 

.
(((

مر�سية فيها خطر على الفرد نف�سه اأو على املجتمع

والقارئ لأدبيات ابن اجلوزي يرى اأنه يجمع بني الراأيني يف روؤيته لالنحراف 

وال�سذوذ، فهو يرى اأن ر�سول اهلل ] قد ج�سد املثل الأعلى والكمال الإن�ساين 

البعد عن  اأو  القرب  النحراف هو مدى  اأو  ال�سواء  واأن معيار  الإ�سالم،  يف 

هذا املثل الأعلى والكامل، وكذلك يرى اأن النحراف وال�سذوذ ي�سكل خطرًا 

على املجتمع باعتبار اأن ال�سواذ مر�سى ي�سرون اأنف�سهم وكذلك جمتمعهم، 

فيقول مبّينًا اأن الر�سول ] هو املثل الأعلى الكامل: »اجلادة ال�سليمة والطريق 

القومية القتداء ب�ساحب ال�سرع، والبدار اىل ال�ستنان به، فهو الكامل الذي 

 
(((

 ويقول: »من تاأّمل حالة الر�سول ] راأى كاماًل يف اخللق«
(((

ل نق�ص فيه«

الكرمي  القراآن  ، ويربز 
(((

»[ اأراد القتداء فعليه بر�سول اهلل  ويقول: »من 

ڱ  ڱ      تعاىل:{  والنموذج فيقول  القدوة  الر�سول  الأخالقي يف  العن�سر 

قمة  بلغ  الذي  النموذج  هو   [ فالر�سول   .)( القلم:  )�سورة   { ں  ڱ  
الكمال، الإن�سان حيث جت�سدت فيه ويف دعوته الطهارة والنظافة والأمانة 

العمل،  القول  ومطابقة  العهد،  وحفظ  والــرّب  والرحمة  والعدل  وال�سدق 

ومطابقتهما معًا للنية وال�سمري، والنهي عن اجلور والظلم واخلداع والغ�ص، 

واإ�ساعة  والأعرا�ص  احلرمات  على  والعتداء  بالباطل  النا�ص  اأمــوال  واأكل 

. ال�سذوذ اإذن هو النحراف عن املعايري 
(5(

الفاح�سة باأية �سورة من ال�سور

الأخالقية املثلى التي جت�سدت يف �سخ�ص ر�سول اهلل ] انحرافًا �سديدًا.

)- »يف ال�سحة العقلية«: �سعد جالل، �ص 95.

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص 79).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص 0)).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص ))).

5- »يف ظالل القراآن«: �سيد قطب، املجلد ال�ساد�ص، �ص 57)).
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ال�سذوذ  مــن  ل�سور  ّنة  ال�سُّ عر�ست  كما  الــكــرمي  الــقــراآن  عر�ص  ولقد 

والنحرافات اجلن�سية التي ميكن اأن ينطبق عليها ما نعرفه عن الأمرا�ص 

وال�سطرابات  الأمــرا�ــص  من  »جمموعة  هي  التي  الجتماعية  النف�سية 

واملر�ص  الجتماعية..  النف�سية  والآثار  والأ�سباب  الأعرا�ص  ذات  ال�سلوكية 

 ،
(((

واملجتمع« الفرد  اأمن  يهدد  ام  هدَّ وا�سطراب  �سالب  �سلوك  النف�سي 

عن�سر  هو  اإذ  الآخــريــن  وعلى  نف�سه  على  خطرًا  املنحرف  ميّثل  حيث 

تهديد لالأمن الجتماعي. ومن اأمثلة ما عر�ص له القراآن الكرمي من اأنواع 

النحرافات اجلن�سية:

اأ - اجلن�ضية املثلية:

من  فرد  اىل  الفرد  اجلن�سي يف  الدافع  »اجتاه  املثلية  باجلن�سية  ويق�سد 

جن�سيًا  املــراأة  متيل  ول  مثله،  رجل  اإىل  اإل  جن�سيًا  الرجل  مييل  فال  جن�سه 

اإل اإىل امراأة مثلها، وقد يلعب اأحد الرجلني يف مثل هذه العالقة دور املراأة 

الأخرى  وتلعب  الذكر  دور  املراأتني  اإحــدى  تلعب  كما  الرجل،  دور  والآخــر 

مل�ص  وتبادل  وال�سحاق،  باللواط  اجلن�سي  الت�سال  يكون  وقد  الأنثى،  دور 

الأع�ساء التنا�سلية باليد اأو بالفم اأو جمرد ال�ستلطاف وال�ستظراف واحلب 

.
(((

الأفالطوين الذي قد ل يتعدى الت�سال اجلن�سي فيه حد القبل«

غري  يف  يتم  الذي  اجلن�سي  الت�سال  من  النوع  هذا  يحّرم  والإ�سالم 

بني  اأحله اهلل واأوجده يف الفطرة، واجلن�سية املثلية  الجتاه الطبيعي الذي 

اأورد القراآن الكرمي ذكر  وبني الإناث ال�سحاق. وقد  الذكور ت�سمى اللواط 

هذا النحراف اجلن�سي ال�ساذ يف عر�سه لق�سة �سيدنا لوط عليه ال�سالم 

ۆ   ۇ      ۇ   ڭ   ڭ    } الأعــراف  �سورة  يف  جــاء  فقد  قومه،  مع 

)- »الأمرا�ص النف�سية الجتماعية«: اإجالل حممد �سري، �ص 9.

)- »يف ال�سحة العقلية«: )الأمرا�ص النف�سية والعقلية والنحرافات ال�سلوكية(: �سعد جالل، مكتبة 

املعارف احلديثة، 0)9)، �ص 5)).
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ې      ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ     ۋ   ٴۇ   ۈ    ۈ   ۆ  
 .(((  ،(0 )الأعــراف:  وئ}  ەئ    ەئ   ائ   ىائ   ى   ې   ې  
اأحدثوا  ال�سالم قد  لوط عليه  نبي اهلل  اأر�سل فيهم  الذي  القوم  لقد كان 

بع�سهم  وا�ستمتاع  والــرجــال  الــرجــال  بني  اجلن�سي  الت�سال  فاح�سة 

القراآن  و�سف  وقد  عليهم،  ويغلظ  ينهاهم  اأن  نبيه  اهلل  اأمر  وقد  ببع�ص، 

من  وو�سف  ذميم،  دينء  فعل  اأي  »فاح�سة«  باأنه  اجلن�سي  الت�سال  هذا 

حتى  ال�سهوات  يف  الإ�سراف  منهم  متّكن  الذين  بامل�سرفني  به  يقومون 

ي�سفي  ل  واأ�سبح  املعتادة  ال�سهوات  �سئموا  اأن  بعد  غريبة  �سهوة  ا�ستهوا 

.
(((

�سيء �سهوتهم 

خا�ص  لون  عن  املثلية  للجن�سية  تعر�ص  وهي  لوط  ق�سة  وتك�سف 

انحراف الفطرة، فقد �ساءت �ُسّنة اهلل اأن يخلق الب�سر ذكرًا واأنثى،  من 

واأن يجعلهما �سّقني للنف�ص الواحدة تتكامل بهما، واأن يتم المتداد يف هذا 

نثى،  واأ ذكر  التقاء  من  الن�سل  يكون  واأن  الن�سل،  طريق  عن  اجلن�ص 

جمّهزين  والن�سل،  لاللتقاء  �ساحلني  ّنة  ال�سُّ هذه  وفق  ركبهما  ثم  ومن 

عميقة،  عندئذ  ينالنها  التي  اللذة  وجعل  اللتقاء،  لهذا  ونف�سيًا  ع�سويًا 

اأن يتالقيا فيحققا م�سيئة اهلل  اأ�سيلة، وذلك ل�سمان  اإتيانها  والرغبة يف 

امتداد احلياة. يف 

ووجه ت�سمية اجلن�سية املثلية، اأي ات�سال الرجل بالرجل جن�سيًا، فاح�سة 

واإ�سرافًا اأنها ت�ستمل على مفا�سد كثرية منها: »ا�ستعمال ال�سهوة احليوانية 

املغروزة يف غري ما غرزت عليه، لأن اهلل خلق يف الإن�سان ال�سهوة احليوانية 

اإليه  ين�ساق  قهري  اإليه  الداعي  يكون  حتى  التنا�سل،  بقانون  النوع  لإرادة 

الإن�سان بطبعه، فق�ساء تلك ال�سهوة يف غري الغر�ص الذي و�سعها اهلل لأجله 

للن�سر  الطاهر بن عا�سور، دار �سحنون  ال�سيخ حممد  والتنوير:  التحرير  انظر تف�سياًل: تف�سري   -(

والتوزيع - تون�ص )د. ت( املجلد اخلام�ص �ص 0)) - �ص ))).
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اعتداء على الفطرة وعلى النوع، ولأنه يغرّي خ�سو�سية الرجولة بالن�سبة اإىل 

املفعول به اإذ ي�سري يف غري املنزلة التي و�سفه اهلل فيها بخلقته، ولأن فيه 

�سهوة غريه على خالف  لق�ساء  اآلة  ُيجعل  اإذ  به  للمفعول  امتهانًا حم�سًا 

ما و�سع اهلل يف نظام الذكورة والأنوثة من ق�ساء ال�سهوتني معًا، ولأنه مف�ص 

اأو تقليله، ولأن ذلك الفعل يجلب اأ�سرارًا للفاعل واملفعول  اإىل قطع الن�سل 

.
(((

ب�سبب ا�ستعمال حملني يف غري ما خلقا له«

ويذكر القراآن الكرمي اأن نبي اهلل لوط عليه ال�سالم اأر�سد ال�سواذ من قومه 

بالأنثى  الذكر  ات�سال  اإىل  اأي  الآخر  اجلن�ص  اإىل  ال�سليمة  الفطرة  باجتاه 

وهي التي جعلها اهلل لتلبية الدافع اجلن�سي وهو دافع عميق يف نظام احلياة 

مو�سع  معها  الدافع  هذا  تلبية  وجعل  احلياة،  به  متتد  الذي  الن�سل  ليكون 

يحكيه  ما  جن�سيًا  ال�سوذ  املنحرفني  لهوؤلء  لوط  قال  لقد  ال�سليمة.  اللذة 

القراآن الكرمي { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پ } )�سورة احلجر: )7( يقول 

املف�سرون اإن لوطًا عليه ال�سالم ل يعر�ص بناته على هوؤلء الفجار لياأخذونهن 

�سفاحًا، اإمنا هو يلوح لهم بالطريق الطبيعي الذي تر�ساه الفطرة ال�سليمة، 

الن�ساء  يطلبوا  فلن  اإليها  ثابوا  اإن  اأنهم  يعلم  وهو  الفطرة  فيهم هذه  لينّبه 

�سفاحًا، فهو جمرد هتاف للفطرة ال�سليمة يف نفو�سهم لعلها ت�ستيقظ على 

.
(((

هذا العر�ص الذي هم عنه معر�سون«

وعقوبة هذه الفاح�سة يف الإ�سالم �سديدة فقد كانت عاقبة من ارتكبوها 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   من قوم لوط دمــارًا وهالكًا مروعني، قال تعاىل: { 

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ  
ٺ  ٺٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ } )�سورة هود: ))-))( هي �سورة 
جعل  القلب  وهذا  وميحوها،  املعامل  ويغرّي  �سيء  كل  يقلب  الكامل  للتدمري 

)- »تف�سري التحرير والتنوير«: حممد الطيب بن عا�سور، املجل�ص اخلام�ص �ص ))).

)- »يف ظالل القراآن«: �سيد قطب، املجلد الرابع، �ص 50)).
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عاليها �سافلها اأ�سبه بتلك الفطرة املقلوبة الهابطة املرتك�سة من قمة الإن�سان 

.
(((

اإىل درك احليوان، بل اأحّط من احليوان

؛ قال الإمام مالك: 
(((

وقد ذكرت يف عقوبة اللواط )اجلن�سية املثلية( اأقوال

يرجم الفاعل واملفعول به اإذا اأطاع الفاعل وكانا بالغني رجم الزاين املح�سن 

لوط  لقوم  اهلل  عقوبة  على  عقوبتهما  وقا�ص  يح�سنا،  مل  اأم  اأح�سنا  �سواء 

اأنه يجوز القيا�ص  اإذا اأمطر عليهم حجارة، والذي يوؤخذ من مذهب مالك 

على ما فعله اهلل تعاىل يف الدنيا، وروى اأنه اأخذ يف زمن ابن الزبري اأربعة 

عملوا عمل قوم لوط قد اأح�سنوا، فاأمر بهم فاأخرجوا من احلرم فرجموا 

باحلجارة حتى ماتوا، وعنده ابن عمر وابن عبا�ص فلم ينكرا عليه.

اإليه  عزا  كذا  الزنا،  حّد  التعزير  يبلغ  ول  فاعله  يعزر  حنيفة:  اأبو  وقال 

اإذا  اإل  التعزير  فيه  يرى  حنيفة  اأبا  اأن  احلنفية  كتب  يف  والــذي  القرطبي، 

اأبو يو�سف وحممد: فيه حد الزنا، فاإذا اعتاد ذلك  تكرر منه فيقتل، وقال 

ففيه التعزير والإحراق اأو يهدم عليه جدار، اأو ينك�ص من مكان مرتفع ويتبع 

اأن  احلــاوي  يف  الغزنوي  وذكــر  يتوب.  اأو  ميوت  حتى  ي�سجن  اأو  بالأحجار، 

الأ�سح عن اأبي يو�سف وحممد التعزير باجللد )اأي دون تف�سيل بني العتياد 

وغريه( و�سياق كالمهم الت�سوية يف العقوبة بني الفاعل واملفعول به.

واإن  ن،  املح�سّ فحد  كان حم�سنًا  فاإن  الزاين،  يحّد حد  ال�سافعي:  وقال 

كتاب  احلنبلي يف  ابن هبرية  وقال  ن،  املح�سّ فحّد غري  ن  كان غري حم�سّ

»اختالف الأئمة«: اإن لل�سافعي قولني: اأحدهما هذا، والآخر اأنه يرجم بكل 

حال ومل يذكر له ترجيحًا.

الروايتني عن  اأظهر  اأن  احلنبلي:  لبن هبرية  الأئمة  اختالف  كتاب  ويف 

)- امل�سدر ال�سابق، املجلد الرابع، �ص 5)9).

)- »تف�سري التحرير والتنوير«: حممد الطيب بن عا�سور، املجل�ص اخلام�ص �ص )))، وما بعدها.
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اأحمد اأن يف اللواط الرجم بكل حال حم�سنًا كان اأو غري حم�سن، ويف رواية 

عنه اأنه كالزنا، وقال ابن حزم يف املحلَّى: اإن مذهب داود وجميع اأ�سحابه 

ح فيما نقلوا عن اأبي حنيفة و�ساحبيه،  اأن اللوطي يجلد دون احلد، ومل ي�سرِّ

اإل عند  به يف احلكم  واملفعول  الفاعل  ال�سافعي مب�ساواة  ول  اأحمد  ول عن 

مالك.

عن  والرتمذي  عبا�ص  ابن  عن  عكرمة  عن  والرتمذي  داود  اأبو  وروى 

اأبي هريرة  وقال يف اإ�سناده مقال عن النبي ] اأنه قال: من وجدمتوه يعمل 

عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول به وهو حديث غريب )مل ُيْرَو عن غري 

عكرمة عن ابن عبا�ص(.

لقد جاءت هذه العقوبة ال�سديدة لردع النا�ص عن ارتكاب تلك الفاح�سة 

ال�سيئة املتمادية يف القبح، ونتيجة لإتيان الرجال �سهوة من دون الن�ساء.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن من املف�ّسرين من ذهب اإىل اأن اللواط اأو اجلن�سية 

البيئة  تاأثري  اإمنا  فيه،  الوراثية  للعوامل  دخل  ل  اأي  مكت�َسب  مر�ص  املثلية 

الفرد وحيل  ت�سكيل �سخ�سية  الذي يحدد  والو�سط الجتماعي  الجتماعية 

املر�ص،  وانتقال عدوى هذا  البيئة  تاأثري �سغوط هذه  النف�سي، وهو  دفاعه 

الكرمي  القراآن  الظالل على ق�سة قوم لوط يف  تعليق �ساحب  فقد جاء يف 

قوله: »الب�سرية تعرف حالت مر�سية فردية �ساذة، ولكن ظاهرة قوم لوط 

واأنه  اجل�سدي،  كاملر�ص  يعدي  النف�سي  املر�ص  اأن  اإىل  ت�سري  وهي  عجيبة، 

من  بيئة  يف  املقايي�ص  لختالل  نتيجة  كهذا  نف�سي  مر�ص  يــرّوج  اأن  ميكن 

 تلك البيئة 
(((

البيئات وانت�سار املثل ال�سيئ عن طريق اإيجاد البيئة املري�سة«

مري�سة  و�سحبة  نفعي  واإعالم  �سوء  رفاق  ومن  �سيئة  توفره من مناذج  مبا 

تورط الفرد يف هذا ال�سلوك املنحرف.

)- »يف ظالل القراآن«: �سيد قطب، املجلد الرابع، �ص ))9).
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فاح�سة  ارتكاب  عن  ليبعدهم  ال�سالم  عليه  لوط  نبيه  اهلل  اأر�سل  وقد 

بتعديل  بتعاليم دينية تقوم  بالرجال وينهاهم عن ذلك  الرجال  ا�ستمتاع 

العوامل البيئية التي تدفع لهذا املر�ص وتوجيه طاقات الأفراد اإىل حيث 

اأراد اهلل.

اأمناط  املثلية كنمط من  اإىل اجلن�سية  ابن اجلوزي  الفرج  اأبو  اأ�سار  وقد 

بعنوان »يف  الهوى«  »ذم  كتابه  بابًا يف  وعقد  والنحراف اجلن�سي،  ال�سذوذ 

الت�سال  منه  حــّذر  الــذي  العمل  بهذا  وعنّي  لــوط«  قوم  عمل  من  التحذير 

اجلن�سي ب�سخ�ص من نف�ص اجلن�ص، واملعا�سرة اجلن�سية بالتقاء طرفني من 

جن�ص واحد، ومن خالل ن�سو�ص كثرية اأوردها يف هذا الباب اأظهر حترمي 

وقد  والآخــرة،  الدنيا  وبنّي عقوبتها ملن ميار�سها يف  العالقة  لهذه  الإ�سالم 

عرّب عن هذه العالقة باملعاين التي حملها الرتاث يف لغة ال�سابقني، فاللواط 

اأو )اجلن�سية املثلية( اأن »يعلو الفحل الفحل« وا�ست�سهد بحديث الر�سول ] 

الذي ذكر �سنده »مل يعُل فحل فحاًل حتى كان قوم لوط، فاإذا عال الفحل 

 اأو اأن »ياأتي الرجل الرجل« 
(((

الفحل ارجّت اأو اهتز عر�ص الرحمن عّز وجّل..«

الأر�ــص من  فت�سّج  الرجل  لياأتي  الرجل  اإن  قال:  اأنه  عبا�ص  ابن  وذكر عن 

حتتهما وال�سماء من فوقهما، والبيت وال�سقف كلهم يقولون: اأي رب ائذن لنا 

اأن نطبق بع�سنا على بع�ص فنجعلهم نكاًل ومعتربًا، فيقول اهلل عّز وجّل: اإنه 

.
(((

و�سعهم حلمي ولن يفوتوين«

وجاءت اإ�سارته اإىل اجلن�سية املثلية بني الن�ساء )ال�سحاق( باأنه زنا بينهّن 

حني اأورد حديث النبي ] ب�سنده: عن واثلة بن الأ�سقع، قال: قال ر�سول 

.
(((

اهلل ] »�سحاق الن�ساء زنا بينهّن«

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص 0)).

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص ))).
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وتتعدد اأ�سكال اجلن�سيةاملثلية عند ابن اجلوزي، فهي لي�ست قا�سرة على 

اأو املراأة باملراأة جن�سيًا، وتكون بالفعل املبا�سر كاأن  ات�سال الرجل بالرجل 

من  �سكاًل  تاأخذ  قد  ولكنها  الرجل«،  الرجل  »ياأتي  اأو  الفحل«  الفحل  »يعلو 

اأ�سكال ال�سلوك اجلن�سي الذي حتركه ال�سهوة من طرف واحد، مثال ذلك 

ا�ستخدام �سخ�ص غري نا�سج كالطفل من قبل �سخ�ص نا�سج للح�سول على 

لذة �سهوانية حتى ولو مل تكن بالفعل املبا�سر فذلك عند ابن اجلوزي لواط، 

ويورد ابن اجلوزي لإثبات ذلك ما اأثر عن �سفيان الثوري يقول: حدثنا م�سلم 

بني  بغالم  عبث  رجاًل  اأن  »لو  يقول:  الثوري  �سفيان  �سمعت  قال:  قتيبة  بن 

. وي�سري اإىل اأن ال�سحاق 
(((

اإ�سبعني من اأ�سابع رجليه يريد ال�سهوة كان لوطًا«

كاللواط يف النحراف اجلن�سي ويقول: »اعلم اأن املراأة مع املراأة كالرجل مع 

 .
(((

الرجل«

وقد يحدث النحراف اجلن�سي وال�سلوك ال�ساذ جن�سيًا بني رجل وامراأة، 

اهلل  اأحّله  الذي  املو�سع  يف  املــراأة  اإتيان  عن  الرجل  يعر�ص  حني  وذلك 

وهو التعبري اجلن�سي العادي بينهما اأي اجلماع ال�سوي، وميار�ص اجلماع يف 

مو�سع اآخر وي�سري اإىل ذلك بقول ر�سول اهلل ]: »ل ينظر اهلل اإىل رجل اأتى 

.
(((

رجاًل اأو امراأة يف دبرها«

ال�سلوك اجلن�سي  الفاح�سة وخطورة ذلك  ِعَظم هذه  ابن اجلوزي  ويبنيِّ 

املنحرف، فيذكر اأن اهلل �سبحانه حني عر�ص لق�سة قوم لوط اأطال القراآن 

واإ�سراكهم  القوم  كفر  يف  ذكر  مما  اأكرث  ال�سلوكي  النحراف  عن  احلديث 

يدل على  النحراف اجلن�سي مبا  اأعظم من ذلك  باهلل  الكفر  اأن  مع  باهلل 

اهتمام القراآن بخطورة هذه الفاح�سة، اإ�سافة على عر�ص ق�سة قوم لوط 

يف اأكرث من مو�سع من موا�سع القراآن الكرمي ويقول: »اعلم اأن اهلل عّز وجّل 

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

)- امل�سدر ال�سابق، �ص 0)).
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ق�صَّ علينا من ق�سة عمل قوم لوط اإيثارهم الفاح�سة وميلهم اإليها، و�سرح 

كفرهم،  ذكر  يطل يف  ما مل  ذلك  ذكر  فاأطال يف  الدنيا،  اإياهم يف  عقابه 

ومعلوم اأن الكفر اأعظم من الفاح�سة، ولكنه اأراد حتذيرنا من تلك الأفعال، 

وق�سة القوم يف القراآن يف موا�سع، وقد عرفنا منها اأنه عاقبهم يف الدنيا 

.
(((

بالرجم واحلجارة«

ثم يعر�ص ابن اجلوزي لعقوبة مرتكب هذا اجلرم فريوي اأحاديث م�سندة 

اللوطي  عقوبة  »يف  اأحدهما  الهوى«  »ذم  كتابه  اأبواب  من  بابني  يف  كثرية 

اأورد يف عقوبته  اللوطي يف الآخرة« وقد  الدنيا« والآخر »يف ذكر عقوبة  يف 

�سبق ذكره »عن عكرمة عن  الذي  وذكر يف ذلك احلديث  القتل  الدنيا  يف 

لوط  قوم  عَمَل  عِمَل  فيمن  قال   [ النبي  اأن  عنهما  اهلل  ر�سي  عبا�ص  ابن 

، واأحاديث اأخرى احلد فيها قتل الفاعل واملفعول 
(((

بقتل الفاعل واملفعول به«

به، كذلك الرجم »عن اأبي هريرة قال: قال ر�سول اهلل ]: »من وجدمتوه 

، وكذلك احلرق بالنار 
(((

يعمل بعمل قوم لوط فارجموا الأعلى والأ�سفل«

وهو ما فعله اأبو بكر ال�سّديق [، حيث »اإن خالد بن الوليد كتب اإىل اأبي 

بكر ال�سّديق [ اأنه وجد رجاًل يف بع�ص الأ�ساحي ُيْنَكُح كما ُتْنَكُح املراأة، 

فجمع اأبو بكر لذلك اأ�سحاب ر�سول اهلل ] منهم علي بن اأبي طالب، فقال 

اأمة واحدة فعل اهلل بهم مبا قد علمتم،  اإل  اإن هذا ذنب مل تعمل به  علي: 

اأرى اأن حترقه بالنار، فاجتمع راأي اأ�سحاب ر�سول اهلل ] اأن ُيحرق بالنار، 

وه�سام  الزبري  ابن  حرقهم  وقد  قال:  بالنار.  يحرق  اأن  بكر  اأبو  به  فاأمر 

. هذا وقد ذكر ابن اجلوزي ما �سبق ذكره عن حد اللوطي 
(((

بن عبدامللك«

املح�سن وغري املح�سن.

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص ))).

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص ))).
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حدها  التي  املعايري  عن  لالنحراف  نتيجة  ياأتي  ال�سديد  العقاب  هذا  اإن 

الدين ملا يجب اأن يكون عليه ال�سلوك يف اإ�سباع الدافع اجلن�سي وتلبية نداء 

يدعو  الذي  الدين  يحددها  اجلوزي  ابن  عند  واملعايري  اجل�سمية،  احلاجة 

وال�سهوات بال معايري �سابطة.  الرغبات  املمار�سات فال تنطلق  اإىل �سبط 

يرتكه  مل  وحاجاته  وغرائزه  دوافعه  فيه  واأوجــد  الإن�سان  خلق  الذي  فاهلل 

))(، واهلل حني َجَبل  ڱ       ڱ    ڱ  ڱ    ں } )�سورة القيامة:  �سدى { 

النف�ص على حب ال�سهوات، و�سع لها معايري �سلوكها حتى ل تن�ساق مع الهوى 

والرغبات وهياأها للنظر لتقهر بالعقل هواها؛ يقول ابن اجلوزي: »اإن اهلل 

لها  وخلق  الغفلة  حب�ص  يف  وجعلها  ال�سهوة  حب  على  النف�ص  َجَبل  تعاىل 

من رائق مق�سودها ما ي�سغلها وجوده عن وجودها، فهي متيل اإىل م�ستهاها 

واإن اأدى اإىل املهالك ملا و�سع يف طبعها من حب ذلك، وتنهمك على حت�سيل 

غر�سها واإن اأعقبها طول مر�سها فين�سيها عاجل ما ي�سّر اآجل ما ي�سّر. فلما 

لها  وبنّي  وكّلفها،  هواها  مبخالفة  خاطبها  واأّلفها،  هذا  على  احلق  و�سعها 

طريق الهدى وعّرفها... واأقامها على حمجة التعليم ووّفقها، وحّذرها من 

، واهلل �سبحانه حني 
(((

الزلل وخّوفها، و�سمن لها اأنها اإن جاهدت اأ�سعفها«

اأقام النف�ص على حب ال�سهوة بنيًّ لها معامل طريق هداها وحّذرها من الزلل 

التوتر  اأق�سى حد من حدة  اإىل  وبالتايل تخفف  الوقوع يف اخلطاأ  لتتجنب 

الذي ي�سّببه لها ت�سارع الدوافع والجتاهات، ومما ل�سك فيه اأن الإن�سان 

ي�سعر بالأمن النف�سي عندما ي�سلك �سلوكًا اأر�سده اإليه خالقه وعندما ينتظم 

�سلوكه  موجهات  منها  ي�ستمد  الدينية  واملبادئ  القيم  من  نظام  �سلك  يف 

واجتاهاته الفكرية.

وا�ستطراده  الفاح�سة،  تلك  �سناعة  بيان  على  اجلوزي  ابن  حر�ص  اإن 

بني  الدقيق  التمييز  توؤكد  اإ�سالمية  ــة  روؤي من  ينبع  عقوبتها،  ذكر  يف 

)- »كتاب التب�سرة«: ابن اجلوزي، �ص 5))، �ص ))).
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ــراأة  امل واعــتــزاز  برجولته  الــرجــل  مت�ّسك  و�ــســرورة  ــة  ــوث والأن الــذكــورة 

باأ�سكاله املختلفة  اللواط  اأو  اجلن�سية املثلية  اأن  من  كذلك  وينبع  باأنوثتها، 

وجعلهما  والأنثى  الذكر  خلق  ملّا  �سبحانه  اخلالق  اأراده  لنظام  انتهاك  هو 

عن  الب�سري  اجلن�ص  امتداد  ويتم  بهما،  تتكامل  الــواحــدة  للنف�ص  �سّقني 

هذا  وانتهاك  اللتقاء،  هذا  طريق  عن  الن�سل  فيكون  التقائهما  طريق 

لهذه  الدين  اإدانــة  تاأتي  هنا  من  للفو�سى،  و�سبب  لل�سر  مدخل  هو  النظام 

لأنها  اجلن�سية  الرغبة  لإ�سباع  �ساذة  اأ�ساليب  لتباع  ب�سدة  ورف�سه  الكبرية 

تعمل يف غري حدود النظام الفطري، ويذكر ابن اجلوزي اإدانة الر�سول ] 

نًا عقوبته يف الآخرة  هذا النحراف املوؤدي اإىل تخريب النظام الكوين مبيًِّ

باعتباره لّب الف�ساد مبا يرونه من حديث ذكر �سنده »عن اأبي هريرة وابن 

عبا�ص ر�سي اهلل عنهم قال:  خطبنا ر�سول اهلل ] فقال يف خطبته: »من 

نكح امراأة يف دبرها اأو غالمًا اأو رجاًل ح�سر يوم القيامة اأننت من اجليفة، 

يقبل  ول  عمله،  اهلل  ويحبط  جهنم،  نار  اهلل  ُيذخله  حتى  النا�ص  به  ُينادى 

اأبو هريرة: هذا ملن  منه �سرفًا ول عدًل ويجعل يف تابوت من النار..« قال 

»اللوطيان   :[ اهلل  ر�سول  قال  قال:  عبداهلل  »عن  يرويه  ومبا   ،
(((

يتب« مل 

، ومبا يذكره من اأقوال 
(((

لو اغت�سال مباء البحر مل ُيجزهما اإلن اأن يتوبا«

جماهد قال: »لو اأن الذي يعمل ذلك العمل - يعني عمل قوم لوط - اغت�سل 

. هكذا يذكر 
(((

بكل قطرة يف ال�سماء وكل قطرة يف الأر�ص مل يزل جن�سًا«

ابن اجلوزي اأن اللواط واجلن�سية املثلية تتعر�ص لأ�سد اأنواع الإدانة واأق�سى 

اأنواع العقوبات، اإذ ي�ستمل اللواط على كافة اأ�سكال النحراف اجلن�سي.

اآثار ال�سذوذ اجلن�سي من انحراف الفطرة  وعالوة على كل ما �سبق من 

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص 7)).

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.

)- امل�سدر ال�سابق، �ص ))).
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والتخريب الكوين وجماوزة حدود اهلل وارتكاب الفاح�سة وغري ذلك من 

توؤذي  التي  ال�سحية  اأ�سراره  ال�سذوذ  لهذا  فاإن  نف�سية واجتماعية،  اأ�سرار 

عمل  اجلن�سي  ال�سذوذ  اأن  الدرا�سات  اأثبتت  فقد  النف�ص.  توؤذي  كما  البدن 

هذا  ملثل  ال�سحيحة  املنطقة  لي�ست هي  الإيــالج  منطقة  اإن  اإذ  �سحي  غري 

اأن ينت�سر الكثري من الأمرا�ص املعدية نتيجة ممار�سة  العمل، ومن املمكن 

اجلن�ص عن طريق ال�سرج، ومن املمكن اأي�سًا اأن ينتج عن ذلك تلف يف ع�سلة 

امل�ستقيم، بالإ�سافة اىل الأمرا�ص ال�سرية.

ومن الناحية النف�سية فاإن ال�سعور باخلجل والذنب يبقيان ب�سرف النظر 

جن�سيًا  ال�ساذين  الأفــراد  اإن  اجلن�سي،  لل�سذوذ  واملجتمع  الفرد  تقّبل  عن 

قبول  لك�سب  ال�سعي  اإىل  يدفعهم  الــذي  الطبيعي  الإح�سا�ص  اإىل  يفتقرون 

واملثل  القدوة  هم  يكونوا  اأن  جن�سيًا  ال�سواذ  لهوؤلء  ميكن  ول  املجتمع، 

.
(((

لالأجيال القادمة

هذا وقد بنّي ابن اجلوزي اآثار الفاح�سة فقال: »اعلم وّفقك اهلل اأن املعا�سي 

قبيحة العواقب �سيئة املنتهى، وهي واإن �سر عاجلها �سرَّ اآجلها، ورمبا تعجل 

، وهو يروي من اآثارها ال�سيئة »اإن للخطيئة �سوادًا يف القلب ووهنًا 
(((

ها« �سرُّ

، واإن »العبد اإذا عمل مبع�سية اهلل عاد حامده 
(((

يف العمل و�سينًا يف الوجه«

.
(5(

، و»ما ع�سى اهلل عبد اإل اأذّله اهلل تبارك وتعاىل«
(((

من النا�ص ذاّمًا«

وقال ابن اجلوزي: »احلرام.. نار تذيب �سحمة الفكر، وتذهب لذة حالوة 

الب�سرية  عمى  يتوّلد  احلــرام  ومــن  النية،  اإخال�ص  ثياب  وحتــرق  الذكر، 

لدول  العربي  الرتبية  مكتب   - البنا  عبدالعظيم  عائدة  ال�سحية«:  والرتبية  »الإ�سالم   -(

.7( 0))) هـ - �ص   - اخلليج 

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص )5).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص ))).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص 9)).

5- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.
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. ويبنيِّ ابن اجلوزي اأن ارتكاب الإن�سان لتلك الفاح�سة 
(((

وظالم ال�سريرة«

وللمع�سية عامة اإمنا لغلبة ال�سهوة والهوى وغيبة العقل والفكر وعاقبة ذلك 

احل�سرة والندم، ويقول: »لول غيبة العا�سي يف وقت املعا�سي كان كاملعاند 

اإل ق�ساء �سهوته...  اأن الهوى يحول بينه وبني الفهم للحال، فال يرى  غري 

العاقل بني ق�ساء وطره وانق�ساء باقي عمره باحل�سرة على ق�ساء   َ لو ُخريِّ

عطي الدنيا غري اأن �سكرة الهوى حتول بني الفكر 
ُ
الوطر ملا قرب منه ولو اأ

اآثارها  بقيت  ثم  تكن  كاأن مل  �ساعتها  اآه كم من مع�سية م�ست يف  وذلك. 

.
(((

واأقلها ما يربح من املرارة يف الندم«

ب - اجلن�ضية الطفلية )حب ال�ضغار(:

)طفل  نا�سج  غري  �سخ�ص  »ا�ستخدام  الطفلية  باجلن�سية  يق�سد 

اأحيانًا  عليه  ويطلق  نا�سج،  �سخ�ص  جانب  من  جن�سي  كمو�سوع  طفلة(  و  اأ

اإذ يكتفي به املنحرف  . وهي من مو�سوعات احلب ال�ساذ 
(((

ع�سق الأطفال

كم�سدر لالإ�سباع يبني عليه ا�ستجاباته لنزعات احلب. وهذا الرتباط بني 

 وهو احلب الذي يتم 
(((

ال�سخ�ص النا�سج والطفل قد مينع احلب الطبيعي

بني الرجل واملراأة.

النمط من النحراف  ابن اجلوزي قد عر�ص لهذا  اأن  بالنتباه  واجلدير 

منعهم  ع�سره  �سوفية  من  جماعة  اأن  لحظ  عندما  وال�سذوذ  اجلن�سي، 

الــزواج  وعــن  عنهّن  فابتعدوا  الن�ساء،  خمالطة  مــن  والــزهــد  الت�سّوف 

لن�سغالهم بالتعّبد، ومل ينكحوا الن�ساء ومل يعرّبوا عن ميلهم اإليهّن وهو ميل 

فطري تنزع اإليه النف�ص على نحو ما ذكرنا، ومن ثم مالوا اإىل اأطفال �سغار 

)- »بحر الدموع«: ابن اجلوزي، �ص 0)).

)- »�سيد اخلاطر«: ابن اجلوزي، �ص )))، �ص 5)).

)- »الأمرا�ص النف�سية الجتماعية«: اإجالل �سري، �ص )0).

)- »ال�سذوذ النف�سي«: م�سطفى فهمي، �ص )5).
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اأحداث �ساحبوهم واأفرغوا يف حبهم م�ساعرهم واأحا�سي�سهم واكتفوا بذلك 

عن حب الن�ساء وعن الت�سال اجلن�سي امل�سروع بهّن.

ويف كتابه »تلبي�ص اإبلي�ص« عقد اأبو الفرج ابن اجلوزي بابًا تناول فيه اجلن�سية 

الطفلية، واأثبت فيه مالحظاته حول تلك العالقة ال�ساذة بعنوان »ذكر تلبي�ص 

اإبلي�ص على كثري من ال�سوفية يف �سحبة الأحداث«، ويرجع ابن اجلوزي هذا 

النحراف ال�سلوكي وال�سذوذ اجلن�سي اإىل كبت الدافع اجلن�سي وقمعه، و�سد 

اجلن�سي  مو�سوعه  يف  النحراف  ومتثل  الطبيعي،  لالإ�سباع  اأمامه  الطريق 

والتعبري اجلن�سي واملثري اجلن�سي، فالتعبري اجلن�سي العادي والطبيعي يكون 

باجلماع ال�سوي امل�سروع بني الزوجني، لكنه هنا مع طفل ويكون بالحتكاك 

به والفرجة اجلن�سية اأو املمار�سة اجلن�سية معه. يقول ابن اجلوزي يف بيان 

�سبب النحراف: »اعلم اأن اأكرث ال�سوفية قد �سّدوا على اأنف�سهم باب النظر 

اإىل الن�ساء الأجانب لبعدهم عن م�ساحبتهن، وامتناعهم عن خمالطتهن 

وا�ستغلوا بالتعّبد عن النكاح، واتفقت �سحبة الأحداث لهم على وجه الإرادة 

.
(((

وق�سد الزهادة«

اإن هوؤلء األزموا اأنف�سهم األوانًا من الزهد حالت بينهم وبني حب اجلن�ص 

الآخر ومعا�سرتهم، ومنعوا عواطفهم من اأن تنمو يف هذا الجتاه من احلب 

الطبيعي، فانحرفوا اإىل عالقات �ساذة عو�سًا عن عالقات طبيعية.

ويق�سم ابن اجلوزي �سحبة الأحداث اأو اجلن�سية الطفلية اإىل اأق�سام:

الق�سم الأول: وهو اأكرثها خطورة اأولئك الرجال الذين ت�سّبهوا بال�سوفية 

وقالوا: باحللول، مبعنى اأن اهلل - حا�ساه - ي�سطفي اأج�سامًا من امل�ستح�سنات 

لهذا  الأطفال  يع�سقون  ثم فهم  الربوبية، ومن  فيها مبعاين  من خلقه يحل 

وَيلزمونهم، ومنهم من ذهب اإىل اأنه لي�ص بال�سرورة اأن يكون الطفل جمياًل 

حتى يكون مو�سعًا للحلول. يقول ابن اجلوزي: »اعلم اأن املت�سوفة يف �سحبة 

)- »تلبي�ص اإبلي�ص«: ابن اجلوزي، �ص ))).
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ت�سّبهوا  نا�ص  وهم  القوم  اأخبث  الأول:  الق�سم  اأق�سام:  �سبعة  على  الأحداث 

اأخربنا  عبدالباقي...  بن  حممد  اأخربنا  باحللول،  ويقولون  بال�سوفية 

اأبو ن�سر عبداهلل بن على ال�سراج قال: بلغني اأن جماعة من احللولية زعموا 

من  ومنهم  الربوبية،  مبعاين  فيها  حّل  اأج�سامًا  ا�سطفى  تعاىل  اأن احلق 

قال: هو حال يف امل�ستح�سنات... واأجازوا اأن يكون يف �سفة الآدمي، ومل ياأبوا 

 .
(((

كونه حال يف ال�سورة احل�سنة حتى ا�ست�سهدوه يف روؤيتهم الغالم الأ�سود«

اإن هذا ال�سنف من املنحرفني جن�سيًا مب�ساحبة الأطفال يحاولون تف�سري 

ولعهم وع�سقهم باأ�سباب دينية حتى يبدو �سلوكهم املنحرف يف �سورة مقبولة 

اجلن�سية  لهذه  احلقيقية  دوافعهم  يخفون  احلقيقة  يف  لكنهم  ومعقولة، 

اأو يرّبر  الطفلية التي تلحق بهم العار واخلجل، واملنحرف ال�ساذ »يخفي 

لذاته  امتهان  اأو  له  حتقري  فيه  يكون  قد  الذي  ل�سلوكه  احلقيقية  الدوافع 

مما قد ي�سعره بالعار، وهو حماولة يخدع املرء فيها نف�سه تدفعه اإىل ذلك 

.
(((

دوافع ل �سعورية«

الأطفال،  مع  املنحرف  �سلوكهم  يــربرون  فال  الثاين:  الق�سم  مــا  اأ

الإ�سباع اجلن�سي ق�سدًا دون مواربة؛ يقول ابن اجلوزي:  واإمنا يق�سدون 

ويق�سدون  ملب�سهم  يف  بال�سوفية  يت�سّبهون  ــوم  ق الــثــاين  »الــقــ�ــســم 

، ومن ثم فهم يتعلقون بالأطفال ويقعون يف اأحابيل ال�سذوذ.
(((

الف�سق«

اأولئك الذين ي�ستثري رغبتهم  والق�سم الثالث من املنحرفني ال�سواذ فهم 

اجلوزي:  ابن  يقول  الرجولة؛  يــدرك  مل  الــذي  الأمــرد  ال�سبي  اإىل  النظر 

يف  يــرون  وهــم   ،
(((

امل�ستحني« اإىل  النظر  ي�ستبيحون  قــوم  الثالث  »الق�سم 

اأ�سد فتنة من الن�ساء الالتي  الأطفال �سورًا ك�سور العذارى، وهم عندهم 

)- »تلبي�ص اإبلي�ص«: ابن اجلوزي، �ص ))).

)- »يف ال�سحة العقلية«: �سعد جالل، �ص )0).

)- »تلبي�ص اإبلي�ص«: ابن اجلوزي، �ص ))).

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.
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�سّدوا على اأنف�سهم باب النظر اإليهن، وهو ي�ستهجن هذا النظر املثري للرغبة 

الناظر  م�ساعر  حرك  اإذا  الأمــرد  ال�سبي  اإىل  النظر  اأن  ويرى  وال�سهوة، 

والرغبة  الإحلــاح  هو  ذلك  ودللــة  حمّرمًا،  النظر  ي�سبح  �سهوته  واأثــار 

ثارت  من  يقولون  والفقهاء  »قلت  اجلــوزي:  ابن  يقول  النظر؛  يف  ال�سديدة 

�سهوته عند النظر اإىل الأمرد جرم عليه اأن ينظر اإليه، ومتى اّدعى الإن�سان 

الأمــرد فهو كــاذب... فاإذا وقع الإحلاح  اإىل  النظر  تثور �سهوته عند  اأنه ل 

يف النظر دّل على العمل مبقت�سى ثوران الهوى، قال �سعيد بن امل�سيب: اإذا 

. ولقد خ�سعت النظرة 
(((

راأيتم الرجل يلح النظر اإىل غالم اأمرد فاتهموه«

هذا  من  �سورًا  فروى  اجلوزي  لبن  م�سهب  الأطفال حلديث  من  املرد  اىل 

النحراف اجلن�سي وال�سذوذ.

ال�سواذ  هــوؤلء  يدفع  اجلن�سي  النــحــراف  اأن  اإىل  اجلــوزي  ابــن  ويذهب 

تزيني  طريق  عن  اجلن�سي  الإ�سباع  على  احل�سول  اإىل  الطفلية  باجلن�سية 

والثياب  كاحللي  باأ�سياء  منهم  ال�سهواين  النظر  مو�سع  هو  الــذي  الطفل 

بالرمز،  بالرتابط  الإثــارة  اإىل  توؤدي  اأ�سياء  وهي  الطيبة،  والروائح  امللونة 

وهم يربرون ذلك تربيرًا دينيًا يزعمون اأنهم يق�سدون بذلك زيادة الإميان 

املخادعة  من  لــون  وهــو  ال�سانع.  كمال  على  ال�سنعة  بكمال  وال�ستدلل 

والن�سياق مع الهوى واجلهل، ولي�ص ذلك مراد اهلل �سبحانه من دعوته اىل 

النظر يف خملوقاته لالعتبار؛ يقول ابن اجلوزي: »بلغني عن هذه الطائفة 

زّينته  ورمبا  الأمــرد،  وجه  اإىل  النظر  اإليه  اأنهات�سيف  ال�سماع  ت�سمع  التي 

باحللي وامل�سبغات من الثياب واحلوا�سي، وتزعم اأنها تق�سد به الزدياد يف 

الإميان بالنظر والعتبار وال�ستدلل بال�سنعة على ال�سانع، وهذه النهاية 

. واأنت تالحظ اأن احللي 
(((

يف متابعة الهوى وخمادعة العقل وخمالفة العلم«

)- »تلبي�ص اإبلي�ص«: ابن اجلوزي، �ص 7)).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص )))، �ص 9)).
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الطفل هي جميعًا  به  يزّين  وغريها مما  احلوا�سي  الثياب  من  وامل�سبغات 

من  لون  وذلك  الن�ساء،  اأي  الأ�سلي  واحلب  الرغبة  �سلة مبثري  ذات  اأ�سياء 

التعبري اجلن�سي ال�ساذ اأو امليول اجلن�سية املنحرفة.

كانوا  جن�سيًا  املنحرفني  اأن  اجلــوزي  ابن  ذكــره  فيما  النظر  ويلفت 

الفتنة  مو�سع  الطفل  هو  فهذا  لال�ستمتاع  عديدة  �سياء  اأ بني  يجمعون 

والإثارة والرغبة، وهذه هي احللي والو�سي ذات ال�سلة باملثري الأ�سلي، وهذا 

هو ال�سماع مبا يثريه من خيال واأوهام، وكلها تنطوي على التعوي�ص.

ويرّد ابن اجلوزي على الزعم الكاذب لأولئك املنحرفني ب�سحبة الأطفال 

اإىل  بالنظر  يــاأمــر  مل  اهلل  بــاأن  الإميـــان،  مــن  يزيد  اإليهم  النظر  بــاأن 

ر يف النف�ص  ال�سبيان لالعتبار، واإمنا جاء اأمره �سبحانه بالتب�سّ املُْرِد من 

يبعث  ل  مما  فيهما  خلق  وما  والأر�ــص  ال�سماوات  ملكوت  ويف  الإن�سانية 

اأو يحّرك دوافع اجلن�ص، بل يحرك العقل ويثري املدارك؛ يقول  على �سهوة 

ہ   وقــال: {   { ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  تعاىل: {  »قــال اهلل  ابن اجلــوزي: 

ے    ھ   ھ   ھ   ھ    } وقــال:   { ھ  ھ   ھ   ھ   ہ  
عنه..  نهاهم  ما  اإىل  العتبار  من  به  اهلل  اأمرهم  عما  فعدلوا   { ے 
بل عربة  فيها  ول حظ  اإليها  لنف�ص  ميل  ل  اإل على �سور  النظر  فلم يحّل 

.
(((

ل ميازجها �سهوة ول يعرتيها لذة«

ويذكر ابن اجلوزي اأن املر�ص اجل�سمي والعناء قد ي�سيب اأولئك املنحرفني 

حني يبلغ بهم حب الطفل مداه، وحني يقعون حتت وطاأة ع�سقهم، وقد لحظ 

ابن اجلوزي اأن احلب القوي لالأطفال والرغبة فيهم مع عدم القدرة على 

اإنفاذ تلك الرغبة يوؤدي اإىل ا�سطرابات واأمرا�ص ج�سمية.

ويذكر كذلك اأن الرتباط العاطفي بني الرجل النا�سج والطفل على هذا 

النحو من ال�سذوذ والنحراف اإذا ا�ستد و�سار ع�سقًا اأمر�ص �ساحبه ورمبا ل 

)- »تلبي�ص اإبلي�ص«: ابن اجلوزي، �ص 9)).
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يفلح معه اأي عالج وتلك عاقبة من تنكب طريق الفطرة واأحكام ال�سريعة.

ويدرك ابن اجلوزي اأن هذا النحراف اجلن�سي وال�سذوذ يف عاطفة احلب 

ميّثل خطرًا على املنحرف كما ميثل خطرًا على حياة الآخرين، فقد يدفعه 

�سذوذه اىل اإحلاق ال�سرر بنف�سه اأو مبن يحب ومييل اإليه جن�سيًا، فمقرتف 

باآلم  ي�سعر  قد  ال�سبيان  �سغار  على  يعتدي  الذي  املثلية  اجلن�سية  جرمية 

نف�سية �سديدة وا�سطراب ي�سطر معه اإىل قتل نف�سه والنتحار، اأو قد يدفعه 

اخلوف اإىل قتل من ميار�ص معه اجلن�ص من الأطفال خ�سية افت�ساح اأمره، 

جرائم  فريتكب  نف�سيًا  انحرافًا  اجلن�سي  انحرافه  اإىل  ي�سم  بذلك  وهو 

»وفيهم  يقول:  لذلك،  مثال  اجلوزي  ابن  اأورد  وقد  اجلن�سية؛  جرائمه  مع 

احل�سني  عبداهلل  اأبو  حّدثني  نف�سه،  فقتل  الفاح�سة  اإىل  نف�سه  هّمت  من 

بن حممد الدامغاين قال: كان ببالد فار�ص �سويف كبري فابتلي بحدث، فلم 

ميلك نف�سه اأن دعته اإىل فاح�سة... وكان منزله على مكان عال ووراء منزله 

بحر من املاء، فلما اأخذته الندامة �سعد اإىل ال�سطح ورمى بنف�سه اإىل املاء، 

 
(((

البحر« يف  }  فغرق  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ   ڱ    } تعاىل:  قوله  وتال 

يقول ابن اجلوزي تعليقًا على ذلك: »انظر اإىل اإبلي�ص كيف درج هذا امل�سكني 

من روؤية هذا الأمرد واإىل اإدمان النظر اإليه اإىل اأن مّكن املحبة يف قلبه اإىل 

.
(((

اأن حّر�سه على الفاح�سة... فقتل نف�سه«

اأما اإحلاق املنحرف الأذى بالطفل مو�سع رغبته ومن ميار�ص معه اجلن�ص 

فيقول ابن اجلوزي يف ذلك: »وفيهم من فّرق بينه وبني حبيبه فقتل حبيبه، 

يف  �سبي  ومعه  ببغداد  عندنا  رباط  يف  كان  اأنه  ال�سوفية  بع�ص  عن  بلغني 

البيت الذي هو فيه، ف�سنعوا عليه وفرقوا بينهما، فدخل ال�سويف اإىل ال�سبّي 

ومعه �سكني فقتله، وجل�ص عنده يبكي، فجاء اأهل الرباط فراأوه و�ساألوه عن 

)- »تلبي�ص اإبلي�ص«: ابن اجلوزي، �ص ))).

)- امل�سدر ال�سابق، ال�سفحة نف�سها.
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بالآخرين  ال�سرر  اإحلاق  �سياق  يف  وياأتي   .
(((

ال�سبي« بقتل  فاأقر  احلال 

جماعة  عن  اجلــوزي  ابن  يحكيه  ما  جن�سيًا  ال�سواذ  املنحرفني  جانب  من 

تغايروا على غالم اأمرد فاعتدوا عليه جن�سيًا ثم قتلوه خوف افت�ساح اأمرهم 

وقد »اأقروا اأنهم تغايروا على غالم اأمرد معهم فقتلوه وحزوا راأ�سه ودفنوه 

.
(((

يف بئر حفروها يف الدار«

وعلى  غريهم  وعلى  اأنف�سهم  على  خطرًا  جن�سيًا  املنحرفون  ي�سكل  هكذا 

اأ�سبح  وقد  اجلــوزي. هذا  ابن  كما ذكر عنهم  فيه،  يعي�سون  الذي  املجتمع 

معروفًا لدينا الآن »اأن املنحرفني واجلانحني وذوي ال�سلوك امل�ساد للمجتمع 

ميثلون خطرًا على حياة الآخرين،.. وهم يف نف�ص الوقت ميثلون خطرًا على 

يجعلهم  مما  املجتمع  يقاومهم  لنحرافهم  نتيجة  لأنهم  اأنف�سهم  حياة 

.
(((

عر�سة ل�سطرابات نف�سية«

وعلى الرغم من تركيز ابن اجلوزي على م�ساألة ال�سلوك اجلن�سي العلني 

اأي املبا�سر بني الرجل النا�سج الكبري وبني الطفل ال�سغري الذي اكتفى به 

هذا الكبري كم�سدر لالإ�سباع، اإل اأنه ذكر اأن هذا الت�سال قد ياأخذ �سكل 

الغزل، ولي�ص بال�سرورة �سكل العتداء اجلن�سي.

ج - ع�ضق املحارم: 

»التعّلق اجلن�سي  والنحرافات اجلن�سية  ال�سذوذ  النوع من  بهذا  ويق�سد 

اأو ممار�سة اجلن�ص مع اأفراد يحّرم الدين التعلق بهم جن�سيًا كاأقارب الدم 

ب�سفة خا�سة.. وعادة ما ميار�ص هذا ال�سلوك اجلن�سي املنحرف مع بع�ص 

.
(((

املتخّلفني عقليًا واملدمنني ومر�سى الف�سام«

)- امل�سدر ال�سابق، �ص ))).

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص ))).

)- »اأ�س�ص علم النف�ص الجتماعي«: خمتار حمزة، �ص 5)).

)- »الأمرا�ص النف�سية الجتماعية«: اإجالل �سري، �ص 7)).
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اجلن�سية.  املمار�سة  تلك  واأنكر  اجلن�سي  التعّلق  هذا  الإ�سالم  حّرم  وقد 

ڎ   ڎ   ڌ     ڌ   ڍ    } تـــعـــاىل:  وقــــال 

ک     ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ  
ک    ک  گ  گ  گ  گ       ڳ  
ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ       ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  
ھ   ہ       ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ       ڻ  
ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ  

ۇ     ۆ  ۆ } )�سورة الن�ساء: ))).

ثم  ومن  منهن،  الــزواج  يحرم  اللواتي  اأي  املحارم  الكرمية حتدد  والآيــة 

اأربع  الإ�ــســالم  �سريعة  يف  بالقرابة  واملحرمات  بهن.  اجلن�سي  الت�سال 

.
(((

طبقات

اأمه وجداته من جهة  التزوج من  اأ�سوله مهما علوا فيحرم عليه  اأولها: 

اأبيه اأو جهة اأمه مهما علون )حرمت عليكم اأمهاتكم(.

اأولده  وبنات  ببناته  التزوج  عليه  فيحرم  نزلوا،  مهما  فروعه  وثانيتها: 

ذكورهم واإناثهم مهما نزلوا )وبناتكم(.

وثالثتها: فروع اأبويه مهما نزلوا، فيحرم عليه التزوج باأخته وببنات اأخواته 

وبنات  الأخ  )وبنات  )واأخواتكم(..  واأخواته  اإخوته  اأولد  وببنات  واإخوته 

الأخت(.

ورابعتها: الفروع املبا�سرة لأجداده، فيحرم عليه التزوج بعماته وخالته، 

اأمه  اأو  لأبيه  جدته  وعمة  اأمــه  وعمة  اأمــه،  اأو  لأبيه  جــده  وعمة  اأبيه  وعمة 

)وعماتكم وخالتكم(.

)- »يف ظالل القراآن«: �سيد قطب، املجلد الأول، �ص )0).
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وعلى الرغم من اأن الن�ص القراآين مل يذكر علة التحرمي، اإمنا كان هناك 

ا�ستنباط من جانب املف�سرين وراأي وتقدير. ويرى بع�ص املف�سرين اأن العلة 

:
(((

تكمن يف

- اأن الزواج بني الأقارب ي�سوي الذرية وي�سعفها على امتداد الزمن، لأن 

ا�ستعدادات ال�سعف الوراثية قد ترتكز وتتاأ�سل يف الذرية على عك�ص ما اإذا 

ا�ستعداداتها  ت�ساف  جديدة  اأجنبية  بدماء  الدائم  للتلقيح  الفر�سة  تركت 

املمتازة فتجدد حيوية الأجيال وا�ستعداداتها.

- اأو يقال اإن بع�ص الطبقات املحرمة كالأمهات والبنات والأخوات والعمات 

واخلالت وبنات الأخ وبنات الأخت، وكذلك نظائرهن من الر�ساعة واأمهات 

اأن تكون العالقة بهن عالقة رعاية وعطف،  الن�ساء وبنات الزوجات، يراد 

الزوجية من خالفات  ملا قد يجد يف احلياة  تتعر�ص  وتوقري، فال  واحرتام 

فتخد�ص   - النف�سال  هــذا  روا�سب  مع   - والنف�سال  الطالق  اإىل  ــوؤدي  ت

امل�ساعر التي يراد لها الدوام.

- اأو يقال اإن بع�ص هذه الطبقات كالربائب يف احلجور والأخت مع الأخت 

واأم الزوجة وزوجة الأب، ل يراد خد�ص م�ساعر البنوة اأو الأخوة فيها، فالأم 

ل  كذلك  والأخــت  والبنت  زوجها  يف  تزاحمها  قد  ابنتها  اأن  حت�ص  التي 

التي  اأختها  اأو  حياتها  ت�ساركها  التي  بنتها  جتاه  الربيئة  عاطفتها  ت�ستبقي 

تت�سل بها اأو اأمها، وكذلك الأب الذي ي�سعر اأن ابنه قد يخلفه على زوجته. 

واأيًا كانت العّلة فنحن ن�سلم باأن اختيار اهلل لبد وراءه حكمة، ولبد فيه 

من م�سلحة. والتحليل والتحرمي هو من �ساأن اهلل وحده، ولي�ص لأحد غريه 

اأن ي�سرع يف هذا اأو ذاك.

)- »امل�سدر ال�سابق«، املجلد الأول، �ص 0)).
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التي  ال�سليمة  الفطرة  يزال يف  وما  املحّرمات كان  نكاح  اأن  ويف احلقيقة 

عند  القبح  �سديد  فاح�سًا  اأمرًا  ال�سريعة  واأيدتها  عليها  النا�ص  اهلل  فطر 

من يعقل، وممقوتًا عند ذوي الطباع ال�سليمة.

اجلوزي  ابن  فكر  يف  املحارم  بع�سق  اجلن�سي  النحراف  اأن  واملالحظ 

ل �سلوك اأفراده خطرًا �سديدًا على النف�ص وعلى الآخرين، ففي احلالة  ُي�سكِّ

الأوىل قامت املراأة بقتل وليدها ودفنه خل�سة حتى ل يفت�سح اأمرها، ويف 

احلالة الثانية قتل الرجل نف�سه حزنًا على موت ع�سيقته التي هي اأخته والتي 

مار�ص معها النحراف اجلن�سي فزنا بها.

على اأن للنظر اأن ابن اجلوزي يرجع هذا النحراف اجلن�سي اإىل الع�سق 

 
(((

باعتبار اأنه �سبب لهذا النحراف فيقول: »من حمله الع�سق اأن زنا مبحارمه«

فالزنا باملحارم عنده هو مظهر ونتيجة يف اآن واحد حلالة الع�سق، وتبنّي من 

كالم ابن اجلوزي عن الع�سق اأنه اأ�سبه مبا نعرفه اليوم عن املر�ص النف�سي 

والت�سال  ال�ساذة  وللعالقة  ال�سلوكي  لالنحراف  عدة  مظاهر  ينتج  الذي 

ال�ساذ بالآخرين. 

واملت�سفح لكتاب »ذم الهوى« يجد عر�سًا لتلك ال�سلوكيات املنحرفة التي 

�سببها الع�سق من اأمثال »يف ذكر من كفر ب�سبب الع�سق« و»يف ذكر من حمله 

الع�سق«  ب�سبب  نف�سه  قتل  من  اأخبار  ذكر  و»يف  النا�ص«  قتل  على  الع�سق 

و»يف ذكر من قتله الع�سق«، ولعله ي�سرح اأن الع�سق مر�ص ي�سّبب اآفات للعا�سق 

بع�سها ع�سوي والآخر نف�سي عقلي. فيعقد بابًا يف كتابه املذكور بعنوان »يف 

وغري  واجلنون  وال�سنى  املر�ص  من  العا�سق  على  جتري  التي  الآفــات  ذكر 

الع�سق مر�ص مبا ي�ست�سهد به من  باأن  ، ويوؤكد ابن اجلوزي دعواه 
(((

ذلك«

)- امل�سدر ال�سابق، �ص 0)).

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص 59).
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قول فيثاغورث الفيل�سوف الإغريقي: »الع�سق طمع يتوّلد يف القلب ويتحرك 

وينّمى، ثم يرتّبى ويجتمع اإليه مواد من احلر�ص، فكلما قوي ازداد �ساحبه 

يف الهتياج واللجاج والتمادي يف الطمع والفكر يف الأماين واحلر�ص على 

 .
(((

الطلب حتى يوؤديه ذلك اإىل الغم والقلق«

والع�سق عند ابن اجلوزي يبداأ بالود واملحبة ثم يتطور اإىل اأن ي�سبح هوى 

ثم ي�سري ع�سقًا وتتّيمًا وهذا هو اخلطر يقول: »اأول مراتب الع�سق امليل اإىل 

وتدر�ص  باملوؤان�سة،  تزيد  ثم  مودة،  في�سري  الهوى  ي�ستحكم  ثم  املحبوب، 

باجلفاء والأذى، ثم اخللة ثم ال�سبابة وهي رقة ال�سوق يولدها الألفة ويبعثها 

مراتب  تلك   
(((

�سرب« اأعلى  هو  ع�سقًا  ي�سري  ثم  كر  الذِّ ويهّيجها  الإ�سفاق 

ثم  القلب  لها  يرتاح  ال�سمع  اأو  النظر  بعالقة حب يحدثها  تبداأ  التي  احلب 

يقوى اإىل اأن ي�سري الذي يتلف النف�ص. 

ويفّرق ابن اجلوزي بني املحبة والع�سق فريى اأن املحبة جن�ص والع�سق نوع؛ 

واأنه ل خطر يف املحبة »فاإن الرجل يحب اأباه وابنه ول يبعثه ذلك على تلف 

نف�سه بخالف العا�سق... كل ع�سق ي�سّمى حبًا ولي�ص كل حب ي�سّمى ع�سقًا لأن 

 .
(((

الع�سق ا�سم ملا ف�سل عن املحبة«

يراه  كما  لزوجته  الرجل  حب  احلــالل،  احلــب  اأن  ذكرنا  اأن  �سبق  وقــد 

على  ويبعث  واملختّل،  البليد  حيلة  ويفتح  العيّي  الل�سان  »يطلق  اجلوزي  ابن 

والذكاء  احلركة  اإىل  ويدعو  املطعم  وتطييب  الثياب  وحت�سني  التنظيف 

، وتلك كلها مزايا من حب حالل �ستجنب �ساحبه احلرام 
(((

وت�سرف الهّمة«

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص ))).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص ))).

)- امل�سدر ال�سابق، �ص ))).

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص ))).
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»من  فهو  كذلك  لي�ص  الع�سق  لكن  الإن�سان،  ل�سعادة  مطلوبة  مزايا  وهي 

واإرخاء عنان  النف�ص  متابعة  ولهجهم  داأبهم  الذين جعلوا  اخللعاء  اأمرا�ص 

 والع�سق املر�سي يجعل �ساحبه ل ي�سعى اإل اإىل طلب لذات احل�ص، 
(((

ال�سهوة«

ول يرى اإل �سورة بلوغ الغر�ص، فهو اأعمى بحجاب الرغبة وال�سهوة وعاقبته 

دائمًا انك�سار اللذات والوقوع يف الإثم.

اأعرا�ص  من  نعرفه  ما  كل  تقريبًا  الع�سق  ملر�ص  اجلــوزي  ابن  ويعطي 

من  ف�سيولوجية  ج�سمية  باأعرا�ص  يتمّيز  فهو  الع�سابي،  املر�سي  القلق 

كرثة  اأو  النوم  وا�سطرابات  الطعام  لتناول  ال�سهية  وفقدان  املطعم  قلة 

ورع�سة  والرعدة  البدن  و�سفرة  اجل�سمي،  وال�سعف  والنحول  ال�سهر، 

نف�سية  اأخرى  باأعرا�ص  يتمّيز  كما  الكالم،  يف  واللجلجة  الأطراف، 

ي�سميه ابن اجلوزي الهّم الدائم وان�سغال الفكر حيث  ما  و  اأ الكتئاب  مثل 

التخل�ص  ي�ستطيع  ول  فكره  وت�سكن  املع�سوق  �سورة  العا�سق  على  تت�سلط 

الأمر  ينتهي  وقد  والبكاء،  احلزن  وكرثة  والأرق  الو�سوا�ص  وكذلك  منها، 

الع�سق:  لأعرا�ص  ت�سخي�سه  اجلوزي يف  ابن  يقول  اجلنون.  اإىل  ب�ساحبه 

الالزم  والفكر  الــدائــم  الــهــّم  ــورث  ي فــاإنــه  الدنيا  يف  الع�سق  �سرر  »اأمـــا 

اجلوارح  على  يت�سلط  ثم  ال�سهر،  وكرثة  املطعم  وقلة  والأرق،  والو�سوا�ص 

الل�سان  يف  واللجلجة  الأطـــراف  يف  والــرعــدة  البدن  يف  ال�سفرة  فتن�ساأ 

م�سلحته  تدبري  عن  غائب  والقلب  عاطل،  فالراأي  اجل�سد،  يف  والنحول 

والأنفا�ص ل متتد،  تتواىل،  والزفرات  تتتابع،  والدموع هواطل واحل�سرات 

اإىل  اأخرجت  تامًا  اإغ�ساًء  القلب  على  غ�سي  فــاإذا  ت�سطرم،  والأح�ساء 

وجه  على  الأعرا�ص  هذه  ولعل   .
(((

التلف« من  حينئذ  اأقربه  وما  اجلنون، 

)- امل�سدر ال�سابق، �ص ))).

)- »ذم الهوى«: ابن اجلوزي، �ص )))، �ص 7)).
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كان  رمبا  النف�سية  الأمرا�ص  بع�ص  اأعرا�ص  من  نعرفه  ما  هي  التقريب 

.
(((

اأقربها اأعرا�ص مر�ص القلق الع�سابي

واملعرفة  الرتبية  ابن اجلوزي ونظراته يف مو�سوع  لآراء  املتتبع  ول ميلك 

اجلن�سية اإل اأن ي�سهد لهذا العامل بقوة الفكر وعمق التحليل وثاقب الب�سرية 

وامل�ساهدة والتجربة، وقد قدم، رحمه اهلل، نظرات متكاملة يف هذا املو�سوع 

الروؤية  اإبـــراز  يف  ت�سهم  علمية  معطيات  تقدم  نــظــرات  وهــي  احل�سا�ص، 

احل�سارية للمو�سوع.

)- انظر تف�سياًل: »التكّيف النف�سي«: م�سطفى فهمي، �ص 9)) وما بعدها.
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لئحة امل�سادر واملراجع 

) -  اأبو الفرج ابن اجلوزي - اآراوؤه الكالمية والأخالقية: اآمنة حممد ن�سري، 

الطبعة الأوىل، دار ال�سروق، بريوت، 7)9)م.

ترجمة  �سويفت،  د. ف.  درا�سة متهيدية حتليلية.  الرتبية.  اجتماعات   -  (

�سعيد  موؤ�س�سة  الثانية،  الطبعة  ح�سانني،  �سمري  حممد   / الدكتور 

للطباعة، طنطا، 977)م.

بن  عبدالرحمن  الفرج  )اأبــو  اجلــوزي  ابن  واملغّفلني،  احلمقى  اأخبار   -  (

علي(، الطبعة الرابعة، دار الآفاق، بريوت، 0)9)م.

املاوردي،  الب�سري  حممد  بن  على  احل�سن  اأبــو  والدين:  الدنيا  اأدب   -  (

الطبعة ال�سابعة ع�سرة، املطبعة الأمريية، ))9)م.

5 - اأ�سا�سياتعلم النف�ص: حميي الدين توق وعبدالرحمن عد�ص، ن�سر جون 

وايلي واأولده، نيويورك، ))9)م.

ال�سابعة، مكتبة  الطبعة  القو�سي،  النف�سية: عبدالعزيز  ال�سحة  اأ�س�ص   - (

النه�سة امل�سرية، 9)9)م.

7 - اأ�س�ص علم النف�ص الجتماعي: خمتار حمزة، الطبعة الثانية، دار البيان 

العربي، جدة، ))9)م.

) - اأ�سول علم النف�ص: اأحمد عزت راجح، الطبعة الثامنة، املكتب امل�سري 

احلديث للطباعة والن�سر، الإ�سكندرية، 970).

9 - كتاب الأذكياء: ابن اجلوزي )اأبو الفرج عبدالرحمن بن علي(، مكتبة 

الغزايل، )بدون التاريخ(.

0) - الأ�سرة واملجتمع: على عبدالواحد وايف، الطبعة ال�سابعة، دار نه�سة 

م�سر للطبع والن�سر، القاهرة، 977)م.
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)) - الأ�سرة وم�سكالتها: حممود ح�سن، دار املعارف مب�سر، 7)9)م.

)) - الأ�س�ص النف�سية للنمو من الطفولة اإىل ال�سيخوخة: فوؤاد البهي ال�سيد، 

الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي، القاهرة، 975)م.

الرتبية  مكتب  البنا،  عبدالعظيم  عائدة  ال�سحية:  والرتبية  الإ�سالم   -  ((

العربي لدول اخلليج، الريا�ص، )0))هـ.

)) - الإ�سالم واجلن�ص: عبدالوهاب بو حديبة، ترجمة هايل العوري، مكتبة 

مدبويل، القاهرة، ))9)م.

5) - الإ�سالم وامل�سكلة اجلن�سية. نظرات اإىل الواقع ت�ستهدي روح الإ�سالم. 

 - )9))هـــ  املتنبي،  مكتبة  الثانية،  الطبعة  عبدالواحد،  م�سطفى 

)97)م.

بريوت،  ال�سروق،  دار  قطب،  �سيد  احل�سارة:  وم�سكالت  الإ�ــســالم   -  ((

09))هـ - 9)9)م.

الكتب،  عامل  �سري،  حممد  اإجــالل  الجتماعية:  النف�سية  الأمرا�ص   -  (7

القاهرة، )00)م.

)) - الإن�سان بني املادية والإ�سالم: حمدم قطب، )بدون نا�سر(، ))))هـ 

- ))9)م.

9) - البداية والنهاية يف التاريخ: ابن كثري )اأبو الفدا احلافظ ابن كثري 

))9)م. بريوت،  املعارف،  مكتبة  الأوىل،  الطبعة  الدم�سقي(، 

0) - التب�سرة: ابن اجلوزي )اأبو الفرج عدالرحمن بن علي(، دار احلديث، 

))))هـ - )00)م.

الوحدة،  دار  الأوىل،  الطبعة  عمارة،  حممد  العقل:  �سوء  يف  الرتاث   -  ((

بريوت، 0)9)م.
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الطبعة  الغريب،  رمزية  توجيهية:  تف�سريية  نف�سية  درا�سة  التعلم:   -  ((

اخلام�سة، مكتبة الأجنلو امل�سرية، القاهرة، 975)م.

)) - الرتبية اجلن�سية: �سريل بيبي، ترجمة الدكتور حممد رفعت رم�سان 

والدكتور جنيب اإ�سكندر، دار املعارف مب�سر، )95)م.

)) - الرتبية اجلن�سية بني الواقع وعلم النف�ص والدين: حممد علم الدين، 

الهيئة امل�سرية العامة للتاأليف والن�سر، 970)م.

5) - التكيف النف�سي: م�سطفى فهمي، مكتب م�سر، دار م�سر للطباعة، 

القاهرة، 0)9)م.

)) - احلث على طلب العلم وذكر كبار احلفاظ: ابن اجلوزي )اأبو الفرج 

والن�سر  للطبع  الدعوة  دار  الأوىل،  الطبعة  علي(،  ابن  عبدالرحمن 

والتوزيع، الإ�سكندرية، ))9)م.

7) - كتاب الذيل على طبقات احلنابلة: ابن رجب )زين الدين اأبو الفرج 

للطباعة  املعرفة  دار  احلنبلي(  البغدادي  �سهاب  ابن  عبدالرحمن 

والن�سر، بريوت، )بدون تاريخ(.

)) - ال�سذوذ اجلن�سي: م�سطفى فهمي، مكتبة م�سر، دار م�سر للطباعة، 

القاهرة، 957)م.

علي(،  بن  عبدالرحمن  الفرج  )اأبــو  اجلــوزي  ابن  الروحاين:  الطب   -  (9

مطبعة الرتقي، دم�سق ))))هـ.

واأحمد  حممود  اأحمد  ح�سن  العبا�سي:  الع�سر  يف  الإ�سالمي  العامل   -  (0

ابراهيم ال�سريف، دار الفكر العربي، 977)م.

)) - الكامل يف التاريخ: ابن الأثري )اأبو احل�سن على بن حممد بن حممد 

)9))هـ  بريوت،  الفكر،  دار  ال�سيباين(،  عبدالواحد  بن  عبدالكرمي 

- )97)م.
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)) - اللطائف يف الوعظ: ابن اجلوزي )اأبو الفرج عبدالرحمن بن علي(، 

دار ال�سحابة للرتاث، طنطا، 0)))هـ - 990)م.

)) - املناهج - اأ�س�سها، تخطيطها، تقوميها: يحيى هندام وجابرعبداحلميد، 

الطبعة الثالثة، دار النه�سة العربية، القاهرة، )97)م.

الطبعة  زكي جنيب حممود،  الفكري:  تراثنا  والالمعقول يف  املعقول   -  ((

الثالثة، دار ال�سروق، بريوت، )0))هـ - ))9)م.

مكتبة  اأحــمــد(  بــن  عــبــداهلل حممد  )اأبـــو  قــدامــة  ابــن  املغني:  كتاب   -  (5

اجلمهورية، القاهرة، )بدون تاريخ(.

واأهميته:  ومــوارده  منهجه  درا�سة يف   - اجلــوزي  لبن  املنتظم  كتاب   -  ((

ح�سن عي�سى احلكيم، الطبعة الأوىل، عامل الكتب، بريوت، 05))هـ 

- 5)9)م.

7) - النمو من الطفولة اإىل املراهقة: حممد جميل من�سور وفاروق �سيد 

))9)م. ال�سعودية،  تهامة،  مكتبة  الثانية،  الطبعة  عبدال�سالم، 

)) - تذكرة احلفاظ: الذهبي )اأبو عبداهلل �سم�ص الدين حممد( دار اإحياء 

الرتاث العربي، )بدون(.

�سحنون  دار   عا�سور،  بن  الطاهر  حممد  والتنوير:  التحرير  تف�سري   -  (9

للن�سر والتوزيع، تون�ص، )بدون تاريخ(.

0) - تلبي�ص اإبلي�ص: ابن اجلوزي )اأبو الفرج عبدالرحمن بن علي(، الطبعة 

الأوىل، موؤ�س�سة الكتب الثقافية، بريوت، 09))هـ - 9)9)م.

الفرج  ــو  )اأب اجلــوزي  ابــن  العمر:  موا�سم  على  الغمر  النائم  تنبيه   -  ((

عبدالرحمن بن علي(، الطبعة الأوىل، دار ال�سحابة للرتاث بطنطا، 

))))هـ  - )99)م.
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املعارف  دار  يحيى،  اإ�سماعيل  واأحمد  عبده  عي�سى  الإن�سان:  حقيقة   -  ((

مب�سر، ))9).

الطبعة  علي(،  بن  الفرج عبدالرحمن  )اأبو  ابن اجلوزي  الهوى:  ذم   -  ((

الأوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، 07))هـ - 7)9).

)) - �سيكلوجية الطفولة وال�سخ�سية: جون كوجنر، وبول مو�سن، وجريوم 

جابر  والدكتور  �سالمة  عبدالعزيز  اأحمد  الدكتور  ترجمة  كيمان، 

عبداحلميد جابر، دار النه�سة العربية، القاهرة، 970)م.

البابي  عي�سى  مطبعة  القزويني،  ماجة  بن  حممد  ماجه:  ابن  �سنن   -  (5

احللبي، القاهرة، ))))هـ.

الفالح  )اأبـــو  العماد  ابــن  مــن ذهــب:  اأخــبــار  الــذهــب يف  �ــســذرات   -  ((

بريوت،  والتوزيع،  والن�سر  للطباعة  التجاري  املكتب  عبداحلي(، 

)بدون تاريخ(.

علي(،  بن  عبدالرحمن  الفرج  )اأبو  اجلوزي  ابن  اخلاطر:  �سيد   -  (7

 - )0))هــــ  بـــريوت،  ــتــوزيــع،  وال والــنــ�ــســر  للطباعة  الــفــكــر  دار 

))9)م.

)) - �سحيح البخاري بحا�سية ال�سندي: الإمام البخاري )حممد بن اإ�سماعيل 

ابن ابراهيم( دار اإحياء الكتب العربية، 55))هـ - ))9)م.

مكتبة  القا�سي،  عبدالعزيز  الرتبوية:  وتطبيقاته  اأ�س�سه  النف�ص  علم   -  (9

النه�سة امل�سرية، 977)م.

النه�سة  مكتبة  �ــســالــح،  زكــي  اأحــمــد  ــوي:  الــرتب النف�ص  عــلــم   -  50

))9)م. امل�سرية، 

)5 - علم النف�ص الرتبوي: عبداملجيد ن�سواين، الطبعة الثالثة، دار الفرقان، 

موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، 5)9)م.
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)5 - علم النف�ص الرتبوي، فاخر عاقل، الطبعة التا�سعة، دار العلم للماليني، 

بريوت، ))9)م.

)5 - علم النف�ص الرتبوي: فوؤاد اأبو حطب واآمال �سادق: دار املعارف مب�سر، 

07))هـ - 7)9)م.

الكتب،  عــامل  ــران،  زه عبدال�سالم  حامد  الجتماعي:  النف�ص  علم   -  5(

القاهرة، )97)م.

التطبيع  الأول:  )اجلــــزء  الـــرتبـــوي  الجــتــمــاعــي  الــنــفــ�ــص  عــلــم   -  55

امل�سرية،  ــو  الأجنــل مكتبة  عــثــمــان،  اأحــمــد  �سيد  الجــتــمــاعــي(: 

970)م. القاهرة، 

دار  عي�سوى،  حممد  عبدالرحمن  املعا�سرة:  احلياة  يف  النف�ص  علم   -  5(

املعارف مب�سر، 0)9)م.

زهران،  عبدال�سالم  حامد  واملراهقة(:  )الطفولة  النمو  نف�ص  علم   -  57

الطبعة الرابعة، عامل الكتب، القاهرة، 977)م.

الدين  نور  تركيا:  مبكتبات  اجلــوزي  ابن  الفرج  اأبي  موؤلفات  فهر�ص   -  5(

�سكري بويا جيالر، جملة كلية اأ�سول الدين بجامعة الإمام حممد بن 

�سعود الإ�سالمية، العدد الرابع، الريا�ص، )0))هـ.

والعقلية  لــنــفــ�ــســيــة  ا مــــرا�ــــص  )الأ ــيــة  لــعــقــل ا لــ�ــســحــة  ا يف   -  59

املعارف  مــكــتــبــة  جـــالل،  �ــســعــد  لــ�ــســلــوكــيــة(:  ا ــحــرافــات  والن

0)9)م. احلديثة، 

ال�سروق،  دار  ع�سرة،  الثالثة  الطبعة  قطب،  �سيد  القراآن:  ظالل  يف   -  (0

بريوت، 07))هـ - 7)9)م.

)) - لفتة الكبد اإىل ن�سيحة الولد: ابن اجلوزي )اأبو الفرج عبدالرحمن بن 

علي(، مطبعة الرتقي، دم�سق، 955)م.
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بوكاي،  موري�ص  املقّد�سة:  والكتب  العلم  اإجابات  الإن�سان؟  اأ�سل  ما   -  ((

ترجمة مكتب الرتبية العربية لدول اخلليج، الطبعة الثانية، الريا�ص، 

)95)م.

)) - مراآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان: 

اليافعي )اأبو حممد عبداهلل بن اأ�سعد بن �سليمان اليافعي اليمني(، 

الطبعة الثانية، موؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات، بريوت، 970)م.

�سم�ص  العبا�ص  )اأبو  ابن خلكان  الزمان:  اأبناء  واأنباء  الأعيان  وفيات   - ((

بريوت،  الثقافة،  دار  بكر(،  بــي  اأ بن  حممد  بن  اأحمد  الدين 

تاريخ(. )بدون 
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1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د. عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري )رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة )جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر )اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ش.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار )ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

اأ. فريد حممد معو�ش      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صلمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صلمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- ملمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صلمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صلمي واليابان.

اأ. د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صلمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�ش ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صلمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صلمي.

اأ. د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صلمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ] ملهم ال�صعراء.

                اأ. طالل العامر

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي .

د. حكمت �صالح      

34- الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�صيا�صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صنابل... )ديوان �صعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. اأحمد حممد كنعان      



37- القراءات املف�صرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد الهادي دحاين      

38- �صعر اأبي طالب يف ن�صرة النبي ].

د. حممد عبد احلميد �سامل      

39- اأثر اللغة يف ال�صتنباطات ال�صرعية.

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ.د. مو�سى العرباين      

د.نا�سر يو�سف      

41- مرافىء اليقني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ي�ش الفيل      

42- م�صائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�صطفى جعفر      

43- التاأ�صيل ال�صرعي للتعامل مع غري امل�صلمني.

د. م�صطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر وحيد الده�صان      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د. فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د. فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      

55- ر�صالة يف الوعظ والإر�صاد وطرقهما.

ْرقاين ال�صيخ حممد عبد العظيم الزُّ      

56- مقا�صد الأحكام الفقهية.

د. و�صفي عا�صور اأبو زيد      

57- الو�صطية يف منهج الأدب الإ�صلمي.

د. وليد اإبراهيم الق�صاب      

58- املدخل املعريف واللغوي للقراآن الكرمي.

د. خديجة اإيكر      

59- اأحاديث ال�صعر وال�صعراء.

د. احل�صــني زروق      

60- من اأدب الو�صايا.

اأ. زهري حممود حموي      

61- �صنن التداول وماآلت احل�صارة.

د. حممد هي�صور      

62- نظام العدالة الإ�صلمية يف منوذج اخللفة الرا�صدة.

مرعي خليل  املنعم  عبد  خليل  د.        



63- التــراث العمــراين للمدينة الإ�صـــلمـــيــة.

د. خالد عزب      

64- فرا�صات مكة... دعوها حتلق.. )رواية(.

الروائية/ زبيدة هرما�ش      

65- مباحث يف فقه لغة القراآن الكرمي.

د. خالد فهمي      

د. اأ�صرف اأحمد حافظ      

66- حممود حممد �صاكر: درا�صة يف حياته و�صعره.

د. اأماين حامت جمدي ب�صي�صو      

67- بوح ال�صالكني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر طلعت املغربي      

68- وظيفية مقا�صد ال�صريعة.

د. حممد املنتـــــار      

69- علم الأدب ال�صلمي.

د.اإ�صماعيل اإبراهيم امل�صهداين      

70- الِكَتاب و�صنعة التاأليف عند اجلاحظ.

د. عبا�ش اأرحيلة      

71- و�صائلية الفقه واأ�صوله لتحقيق مقا�صد ال�صريعة.

حممد  القياتي  اأحمد  حممد  د.       



72- التكامل املعريف بني العلوم.

د. احل�صان �صهيد      

73- الطفولة املبكرة اخل�صائ�ش وامل�صكلت.

د. وفقي حامد اأبو علي      

74- اأنا الإن�صان )ديوان �صعر(.

ال�صاعر يو�صف اأبو القا�صم ال�صريف      

75- م�صار التعريف بالإ�صلم يف اللغات الأجنبية.

د. ح�صن عزوزي      

76- اأدب الطفل امل�صلم.. خ�صو�صية التخطيط والإبداع .

د. اأحمد مبارك �صامل      

77- التغيري بالقراءة.

د. اأحمد عي�صاوي      

78- ثقافة ال�صلم بني التاأ�صيل والتح�صيل.

د. حممد النا�صري      

79- ويزهر ال�صعد )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممد توكلنا      

80- فقه البيان النبوي.

اأ. حممد بن داود �صماروه      



81- املقا�صد ال�صرعية للوقف الإ�صلمي.

د. احل�صن تركوي      

82- احلـــوار يف الإ�صـلم منهــج وثقــافـة.

اأ.د. يا�صر اأحمد ال�صمايل      

83- اأ�ص�ش النظام الجتماعي يف الإ�صلم.

د. عبد احلميد عيد عو�ش      

84- حروف الإبحار )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ع�صام الغزايل      

85- معامل منهجية يف جتديد خطاب الفقه واأ�صوله.

د. م�صعود �صربي      

86- قب�صات من ح�صارة التوحيد والرحمة.

اأ. ممدوح ال�صيخ      

87- لقاء قريب )رواية(.

الروائية ميا�صة علي عبدة النخلين      

88- مقا�صد ال�صريعة بني الب�صط والقب�ش.

د. حممد بولوز      

89- مدائن ال�صحِو )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حميي الدين �صالح      



90- الفن واجلمال من النزوع ال�صكلين اإىل التاأ�صيل الر�صايل.

د. عبد اجلبار البودايل      

91- دوائر احليـــاة )جمموعة ق�ص�صية(.

اأ. ماجدة �صحاتة      

92- علم اأ�صول الفقه ودوره يف خدمة الدعوة.

د. عبد الروؤوف مف�صى خراب�صة      

93- موا�صم اخل�صب )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممد يون�ش      

94- مفهوم الت�صديق والهيمنة يف القراآن الكرمي.

د. نعيمة لبـــــداوي      

95- موطاأ الإمام مالك واعتناء العلماء به.

د. حممد عبد اهلل حّياين      

96- ف�صول يف بيان القراآن الكرمي.

د. حممود اأحمد الأطر�ش      

97- امل�صجد النبوي.. وبيوت اأمهات املوؤمنني.

اأ. د. حممد عبد ال�صتار عثمان      

98- اخلطاب الرتبوي املتكامل: ابن اجلوزي منوذجًا.

د. ح�صن عبد العـــــال      




